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Abstract	  
The purpose of this study was to follow a research-oriented design process and to develop a 

design draft for a digital service that supports users to make more environmentally conscious 

choises in their everyday life. By following an interaction design process from start to final 

delivery, the study aims at creating a broad understanding of the process. Therefore, many user-

related activities were implemented in the study: eg. personas, scenarios, sketching and user 

testing. The project resulted in digital wireframes for an iPhone application using embedded GPS 

to identify and locate environmentally friendly businesses. Part of the result of this project, as 

described in this essay, is an understanding of how a research-oriented and user centered design 

process can be carried out.  

 

Sammanfattning	  
Syftet med studien är att genom en vetenskapsbaserad designprocess ta fram ett designförslag för 

en digital tjänst som stödjer användaren att göra fler miljömedvetna val i vardagen. Målet var att 

genomföra ett projekt inom interaktionsdesign från start till slutleverans, för att studera 

helhetsprocessen. För att skapa en bred förståelse för processen var målet att genomföra så 

många moment som möjligt som svarar mot en användarcentrerad desginprocess: t.ex. personas, 

scenarios, skisser och användartester. Projektet ledde till en slutleverans i form av digitala 

wireframes för en iPhone-applikation som med hjälp av den inbyggda GPS:en hittar miljövänliga 

verksamheter. Slutresultatet utgörs också av en förståelse för hur en vetenskapsbaserad och 

användarcentrerad designprocess kan genomföras, vilket beskrivs i denna uppsats.  
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1	  Inledning	  	  
1.1	  Bakgrund	  

Mänskligheten använder jordens resurser i mycket snabbare takt än planeten hinner återhämta 

sig. Våra attityder, vårt beteende och vår livsstil måste förändras för att säkerställa en hållbar 

miljöutveckling framöver. Risken är annars att kommande generationer inte har någon frisk natur 

att växa upp i, och heller inga resurser att leva av. Även om medvetenheten kring detta blir allt 

större reflekteras det inte i någon signifikant beteendeförändring. Det är kanske inte helt 

överraskande, då socialpsykologisk forskning belyst komplexiteten i attityder, beteenden och 

relationen däremellan (Owens och Driffill, 2008). Vi är bekväma med den livsstil vi vant oss vid 

och inser att aktiva miljöhandlingar kan innebära att vi måste välja bort någonting. Rutinmässiga 

vanor kan vara “osynliga” för oss själva, och hur goda intentioner vi än har att t.ex. leva 

miljövänligt är det ofta våra vanor som lägger krokben för beteendeförändring. Att förändra 

människors vardagliga vanor är en av de största utmaningarna när det kommer till att uppmuntra 

en miljövänlig livsstil. Men ännu desto viktigare är det att lyckas eftersom många mänskliga 

beteenden med negativ miljöpåverkan är rutinmässiga i sin karaktär (Jackson, 2005). Hur kan 

man inspirera och underlätta för människor att göra mer miljömedvetna val i vardagen? Kan 

digital teknik bidra på något sätt och i så fall hur? Den här studien syftar till att genom en 

vetenskapsbaserad designprocess ta fram ett lösningsförslag för en digital tjänst som stödjer 

användaren att göra fler miljömedvetna val i vardagen.  

 
1.2	  Syfte	  

Syftet med studien är att genom en vetenskapsbaserad designprocess ta fram ett designförslag för 

en digital tjänst som stödjer användaren att göra fler miljömedvetna val i vardagen.  

 

1.3	  Mål	  

Målet med examensarbetet är att genomföra ett projekt inom interaktionsdesign från start till 

slutleverans, för att studera helhetsprocessen. För att skapa en bred förståelse för processen är 

målet att genomföra så många moment som möjligt som svarar mot de arbetsmetoder vi lärt oss 

under utbildningen: t.ex. personas, scenarios, användartester och prototyper. Projektets mål är att 

leda till digitala wireframes med ett designförslag för en ny digital artefakt.  
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1.4	  Avgränsningar	  

I projektet ingår inte grafisk gränssnittsdesign. “Designförslag” definieras i detta projekt som 

övergripande strukturskisser i form av digitala wireframes. I projektet ingår inte att 

detaljbeskriva de metoder och verktyg som används för de enskilda delmomenten, utan fokus 

ligger på att beskriva helhetsprocessen och det slutgiltiga designförslaget. Den aktuella 

målgruppen begränsas till personer som har en viss grad av intresse och engagemang för 

miljöfrågor. Personer som redan är väldigt aktiva inom miljöfrågor, samt personer som helt 

saknar intresse, utgör inte tjänstens målgrupp.  

 

1.5	  Begreppsdefinitioner	  

Interaktionsdesign: Designområde som inriktar sig på användbarhet främst i digitala system, 

t.ex. webbsidor och mobilapplikationer (Nationalencyklopedien, 2012b). Målgruppsanalys, 

behovsanalys och övergripande strukturskisser ingår ofta i arbetet. 

 

Personas: En fiktiv karaktär baserad på insamlad data från användarstudier. Personas hjälper 

designers att tänka och kommunicera kring vilka beteenden användaren har, vilka drivkrafter och 

mål hen har, och underlättar en användarcentrerad designprocess.  

 

Scenario: En fiktiv situation baserad på insamlad data från användarstudier. Scenarier hjälper 

designers att förstå i vilka sammanhang användare kommer i kontakt med det aktuella digitala 

systemet och varför. Scenarier underlättar prioriteringen av vilket innehåll och vilka funktioner 

systemet bör ha.  

 

Wireframes: Övergripande strukturskisser som visualiserar layouten för ett gränssnitt. I 

wireframes ingår oftast inte typografi, färg och grafik, eftersom fokus ligger på funktionalitet och 

prioritering av innehåll (Wikipedia, 2012a). 

 

Prototyp: En prototyp kan helt eller delvis se ut som den tänkta färdiga produkten, och inneha 

hela eller delar av den tänkta produktens funktionalitet. Inom interaktionsdesign används 

prototyper bl.a. under användartester.  
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Digital artefakt: Resultatet av interaktionsdesign är en digital artefakt. Digitala artefakters - till 

skillnad från andra typer av artefakter - grundläggande struktur och funktionalitet möjliggörs av 

informationsteknik.  

 

MDI: ”Människa–datorinteraktion, förkortat MDI, är ett forskningsområde som omfattar 

interaktion mellan människor och datorer. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter samman 

datavetenskap med flera andra forskningsområden” (Wikipedia, 2012b). 
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2	  Tidigare	  forskning	  
Mänskligt beteende som konsumtionsvanor, energiförbrukning, transportvanor och den 

vardagliga livsstilen spelar stor roll för samhällets miljöpåverkan. Allt vi gör har direkt och 

indirekt inverkan på miljön, men också på det personliga och kollektiva välmåendet. Därför har 

hållbar utveckling blivit ett aktuellt ämne på många plan. Hållbar utveckling definieras som “en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder 

bred enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för 

samhällsutvecklingen lokalt och globalt (Nationalencyklopedien, 2012a). Vad påverkar den 

livsstil vi vant oss vid? Varför konsumerar vi som vi gör? Vilka faktorer påverkar våra beslut och 

handlingar? Och hur kan man uppmuntra, motivera och främja mer hållbar attityd, beteende och 

livsstil hos människor? Forskning kring beteendeförändring, persuasive technology 

(“övertygande teknik”, egen översättning) och sustainable design (“hållbar design”, egen 

översättning) kan hjälpa oss att svara på den här typen av frågor. I kommande kapitel presenteras 

därför forskning inom de aktuella områdena. Inledningsvis diskuteras beteendeförändring 

generellt. Därefter redogörs för vad persuasive technology är och hur den kan påverka 

användarens beteende. I kapitlet därefter beskrivs vad sustainable design är och hur det kan 

användas i kombination med persuasive technology för att bidra till en miljöfrämjande 

beteendeförändring hos användaren. Slutligen reflekteras generellt kring de senaste årens 

forskning på de aktuella områdena.  

 

2.1	  Beteendeförändring	  

I syfte att bidra till beteendeförändring hos användare med hjälp av en digital tjänst måste man 

studera bakomliggande mekanismer för generell mänsklig beteendeförändring. I detta kapitel 

redogörs därför för teorier kring detta.  

	  

Beteende påverkas av en mängd faktorer på ett mycket komplext vis. Enligt Owens och Driffill 

(2008) kan det t.ex. handla om pris, medvetenhet, förtroende, engagemang och en känsla av 

moralisk förpliktelse. Mänskligt beteende kan också påverkas av kulturella normer, rutinmässiga 

vanor, sociala nätverk och trender. På ett djupare plan påverkas människor av teknik genom olika 
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sociotekniska system. T.ex. är vår energikonsumtion beroende av olika typer av teknik vi tar för 

given i vårt dagliga liv, som diskmaskin, dusch och bil. Beteende påverkas även av vår 

föreställning kring bekvämlighet och renlighet, vilket delvis är beroende av den teknik vi 

använder dagligen (Owens och Driffill, 2008). 

 

Jackson (2005) menar att mycket av våra vardagliga beteenden går på ren rutin och sker helt utan 

individens medvetna överläggande. Medan vissa forskare menar att mänskligt beteende är en 

följd av kognitiva processer och medvetet övervägande förklarar Jackson att mycket av det vi gör 

är rena vanor och rutiner som sker per automatik. Enligt kognitionspsykologin är det till och med 

nödvändigt med en hög grad av automatiska beteenden för att vi ska kunna fungera effektivt. 

Desto mer av vårt beteende som sker på automatik, desto svårare är det att förändra. 

Rutinmässiga vanor kan vara “osynliga” för oss själva, och hur goda intentioner vi än har att t.ex. 

leva miljövänligt är det ofta våra vanor som lägger krokben för beteendeförändring. Att förändra 

människors vardagliga vanor är en av de största utmaningarna när det kommer till att uppmuntra 

en miljövänlig livsstil. Men ännu desto viktigare är det att lyckas eftersom många mänskliga 

beteenden med negativ miljöpåverkan är rutinmässiga i sin karaktär (Jackson, 2005).   

 

Vanor skapas genom repetition och positiv förstärkning. Jackson (2005) beskriver hur en person 

skapar nya vanor. Modellen förklarar en beteendeförändingsprocess i tre faser:  

Det första steget inbegriper ökad medvetenhet genom att bearbeta information som rör ett 

visst val eller en viss handling. Ett exempel är att jag läser information om ett nytt rättvisemärkt 

kaffe. Under denna första fas spelar min personliga attityd och känslor jämtemot den aktuella 

informationen stor roll. Beroende på hur jag reagerar kan den nya informationen utmana mitt 

tidigare val av kaffe, men det innebär inte en faktisk beteendeförändring.  

Det andra steget i beteendeförändringsprocessen innebär att jag omsätter den nya 

informationen till att faktiskt köpa det rättvisemärkta kaffet. I det här skedet är det viktigt att min 

upplevelse av det nya beteendet blir positivt, annars kommer handlingen inte bli en ny rutin. 

Förhoppningsvis smakar kaffet gott och det etiska ursprunget utgör en extra tillfredsställande 

faktor. När handlingen associeras till någonting positivt och upprepas regelbundet utvecklas ett 

“kognitivt skript”, vilket får mig att fortsätta med samma handling med väldigt liten kognitiv 

ansträngning.  
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Det tredje steget nås härmed eftersom jag fortsätter med sin nya kaffeköpar-vana. Nästan 

helt utan att tänka på det fortsätter jag att köpa det rättvisemärkta kaffet. Mitt beteende är vid det 

här laget i princip automatiserat och lämnar knappt något utrymme för rationell överläggning 

kring mina köpvanor (Jackson, 2005).   

 

Det finns ett glapp mellan Jacksons fas ett och fas två. Jackson beskriver inte närmare vad som 

faktiskt får en person att gå till fas två i stället för att bli kvar i fas ett. Här kan den kognitiva 

dissonansteorin delvis förklara vad som leder till den faktiska handlingen. Wiafe (et. al., 2011) 

beskriver beteendeförändring på ett sätt som tydliggör hur Jacksons (2005) tre steg fungerar. 

Wiafe utgår från kognitiv dissonansteori, vilket innebär att människor har en inneboende 

motivation att minimera dissonans genom att förändra sina attityder, värderingar och 

beteenden, eller genom att rättfärdiga och rationalisera dem. Enligt teorin vill människor alltid 

säkerställa att de egna handlingarna och de egna värderingarna stämmer överens. Om ens 

värderingar säger en sak men man beter sig på ett annat sätt skapas kognitiv dissonans, något 

som upplevs som mycket obehagligt och som vi till varje pris försöker undvika. Det är den här 

kognitiva dissonansen som motiverar oss att förändra antingen vårt beteende eller våra 

värderingar, eftersom vi associerar obehagskänslor med dissonansen. Wiafe (et. al., 2011) 

förklarar vidare att beteendeförändring och övertygelse uppnås inte endast genom att informera 

personer om t.ex. deras miljöpåverkan. Förändringen är istället resultatet av den här inre 

dissonans-undvikande processen som leder till antingen nytt beteende eller nya värderingar. Den 

kognitiva dissonansteorin kan alltså kompletteras till hur Jackson (2005) beskriver 

beteendeförändring, och delvis förklara hur en person går från fas ett till fas två. 

 

2.2	  Persuasive	  Technology	  

Persuasive technology (“övertygande teknik”, egen översättning) är teknik som designats för att 

förändra användarnas attityd eller beteende på ett förbestämt sätt. Man syftar alltså på teknik vars 

skapare medvetet vill förändra användarnas attityd eller beteende, inte på teknik som råkar ha 

dessa sidoeffekter (Fogg, 1999). Tekniken kan t.ex. utgöras av mobilskärmar, laptopskärmar och 

fysiska objekt. Forskaren B.J. Fogg har skrivit en mängd artiklar på ämnet och har även tagit 

fram en modell för på vilka sätt persuasive technology påverkar användaren. Fogg kallar 

modellen för The Functional Triad (“den funktionella triaden”, egen översättning) (se Figur 1) 
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och förklarar med den hur teknik kan få övertygande egenskaper genom att fungera som 1) 

verktyg, 2) medium, och 3) social aktör.  

 Teknik som verktyg: En applikation eller ett datorssystem kan förse användaren med nya 

förmågor och kan därmed hjälpa användaren att utföra saker lättare. Det kan t.ex. vara en 

miniräknare eller en bank-applikation för mobilen. Verktyget kan förändra användarens beteende 

t.ex. genom att göra hen mer effektiv, förse hen med skräddarsydd information och genom att 

guida hen genom en process.  

 Teknik som medium: Som medium kan en dator förmedla dels symboliskt innehåll (t.ex. 

text, bild, ikoner) och sensoriskt innehåll (t.ex. virtuella världar, simuleringar) som på ett eller 

annat sätt ger användaren en upplevelse. Teknik som medium kan innebära flera olika sätt att 

övertyga användaren. Ett exempel är att en virtuell värld eller simulator kan möjliggöra för 

användaren att testa en situation som är svår att uppleva i verkligheten. På samma sätt kan 

användaren uppleva kognitiv och beteendemässig repetition, något som har stor betydelse för 

faktisk beteendeförändring.  

 Teknik som social aktör: Teknik kan frambringa sociala beteenden och respons från 

användaren på ett sätt som liknar situationen då två människor umgås. Detta är extra tydligt när 

tekniken har tilldelats mänskliga egenskaper som att ha ett fysiskt utseende, känslor, röst, 

personlighetsdrag m.m. Ett exempel på sådan teknik kan t.ex. vara ett virtuellt husdjur som 

representeras av en figur på skärmen och som hälsar på och interagerar med användaren. 

“Social” teknik övertygar användaren att ändra sin attityd eller beteende bl.a. genom att utnyttja 

befintliga sociala regler och dynamik. I exemplet ovan med det virtuella husdjuret kan det t.ex. 

innebära att varje gång användaren matar djuret svarar det genom att bli glad, tacka användaren 

och uppmuntra hen att ge mer mat. Studier har visat att beröm och uppmuntran är ett av de mest 

effektiva sätten att skapa en faktisk beteendeförändring (Fogg, 1999), och att uppmuntran från en 

dator skapar positiva effekter liknande dem från verkliga människor (Fogg, 2002). Det är därför 

troligt att användaren kommer att fortsätta mata sitt virtuella husdjur för att få ännu mer positiv 

feedback. Datorsystem som ger uppmuntran genom ord, bilder, symboler och ljud kan få 

användarna att bli mer mottagliga för övertygelse.  
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Figur 1. Foggs “The Functional Triad”.  

 

Enligt Fogg (1999) är modellen “The Functional Triad” användbar när man utvecklar och 

analyserar persuasive technology. Under utvecklingsfasen är modellen ett stöd för att ta fram 

idéer på hur man kan införliva övertygande strategier i tekniken. Vid analys av existerande 

interaktiv teknik kan modellen belysa vilka övertygande egenskaper som finns.  

 

Fogg presenterade sin modell redan 1999, vilket i kontexten medieteknik och digitala medier kan 

verka som en evighet sedan. Men modellen är en del av grunden till den forskning som Fogg 

fortsatt arbeta med och arbetar med än idag. Ny forskning inom persuasive technology (se t.ex. 

Fogg, 2011 och Wiafe et. al., 2011) visar att temat är högaktuellt än idag när allt fler använder 

allt mer digitala medier. För detta examensarbete bedömer jag därför att modellen “The 

Functional Triad” fortfarande är relevant, men väljer samtidigt att använda nyare källor som 

beskriver den senaste forskningen på området och beskrivs i kommande kapitel.  

 

2.2.1	  Beteendemodell	  för	  persuasive	  technology	  

B.J. Fogg har genomfört en mängd forskning på området persuasive technology och föreslår en 

modell som beskriver mänskligt beteende och hur teknik kan påverka ett visst beteende (se Figur 

2). Enligt Foggs modell är beteende resultatet av tre faktorer: motivation, förmåga och triggers 

(Fogg, 2009). För att en person ska utföra en avsedd uppgift krävs det att hen 1) är tillräckligt 

motiverad, 2) har förmågan att utföra handlingen, och 3) triggas att utföra handlingen. Enligt 

Fogg måste alla tre faktorer existera samtidigt, annars kommer inte beteendet uppkomma. När 
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det kommer till interaktionsdesign handlar det därför dels om att motivera användaren men också 

om att förenkla gränssnittet såpass att användaren upplever sig förmögen att utföra handlingen. 

Framgångsrik persuasive technology ska därför antingen öka användarens motivation, öka 

användarens förmåga eller både och, beroende på användarens ursprungliga status. Ju högre 

motivation och ju bättre förmåga användaren har, desto mer troligt är det att det avsedda 

beteendet sker.  

 

 
 

Figur 2. Foggs beteendemodell för persuasive technology har tre parametrar: motivation, 

förmåga och triggers.  

 

Fogg menar att det som designers oftast glömmer är att det även krävs en lämplig trigger i exakt 

rätt stund. En trigger kan vara allt från en väckarklocka, ett SMS, ett reklambudskap, en kurrande 

mage, m.m. Timingen är A och O, i fel situation kan en trigger upplevas som störande - t.ex. 

mobiltelefonljud, mail-pling och hoppande skärmikoner när man är stressad. Om man vill utföra 
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en viss uppgift är triggers välkomna, men när man inte är motiverad till just den uppgiften kan 

samma trigger vara distraherande (Fogg, 2009).  

 

2.3	  Sustainable	  Design	  

Persuasive technology, eller övertygande teknik, är teknik som designats för att förändra 

användarnas attityd eller beteende på ett förbestämt sätt. De senaste åren har en mängd 

forskningsprojekt inom MDI undersökt hur man kan motivera människor genom persuasive 

technology, framför allt inom vad man kallar för sustainable design (“hållbar design”, egen 

översättning). Genom studier har man försökt ta reda på om och isåfall hur man bäst designar 

teknik med syfte att förändra användarens beteende till en mer miljövänlig livsstil. Flera studier 

visar att människor är benägna att förändra sig och skapa nya miljövänliga vanor om personen i 

fråga görs medvetande om de eventuella problem hens nuvarande livsstil skapar (se t.ex. Kim et. 

al., 2010, för beteendeförändring inom elförbrukning, och Froehlich et. al., 2009, för 

beteendeförändring inom transportvanor). Kim (et. al., 2010) menar att ambient displays 

(“omgivande skärmar”, egen översättning) som t.ex. mobil- eller laptopskärmar är lämpliga 

medium för att presentera data över användarens aktiviteter och dess miljöpåverkan. Detta ska i 

sin tur öka användarens medvetenhet och därmed motivation till förändrade vanor. Kim syftar på 

att den här typen av omgivande skärmar kan ge subtila signaler som inte avbryter användaren i 

hens huvudsakliga uppgift, till skillnad från mer direkt informationspresentation.  

 

Kim (et. al., 2010) utgår från att beteendeförändring sker genom tre faser: medvetenhet kring ett 

omgivande problem, utförande av den eftersträvade handlingen och slutligen upprätthållande av 

det eftersträvade beteendet. Det är samma faser för beteendeförändring som Jackson (2005) 

beskriver (se 2.1 Beteendeförändring, sid. 9). I sin artikel ger Kim förslag på vilka designkrav ett 

gränssnitt bör uppfylla för att understödja de olika faserna till beteendeförändring. Förslagen 

sammanfattas i fyra huvudområden:  

 Information om ett specifikt område: Övertygande omgivande displayer bör förse 

användaren endast med den typ av information som är nödvändig och kritisk för den specifika 

aktiviteten eller domänen. Systemet kan dock guida användaren vidare till var fördjupande 

information finns, men denna bör vara dold i ett första skede.  
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 Diskret: Systemet bör vara tillräckligt diskret eller dolt för att användaren ska kunna 

ignorera det medan hen utför sina primära uppgifter i t.ex. mobilen eller laptopen. Systemet ska 

inte utgöra ett störningsmoment utan bli synligt endast när användaren önskar att interagera med 

det.  

 Visuellt/estetiskt tilltalande: En estetisk presentation triggar användarens intresse och 

fördjupar engagemanget. Man får dock inte glömma bort att vad som är estetiskt tilltalande är 

inget som designern avgör utan är något som upplevs och värderas av användarna. Kim (et. al., 

2010) menar också att estetik inte utgör en motsättning till funktionalitet och 

informationsspridning, vilket vissa andra forskare hävdar. 

Informationsgrafik: Datapresentation och representation genom ikoniska bilder har 

använts i många studier inom persuasive technology som en väg till hållbar livsstil. Man har 

konstaterat att informationsgrafik skapar större känslomässig respons hos användarna jämfört 

med att presentera rådata. Det kan ändå vara en fördel att låta användaren ha tillgång till mer 

precis data, då det kan upplevas som frustrerande att endast se abstrakt datapresentation (Kim et. 

al., 2010).  

 

Froehlich (et. al., 2009) har för en studie tagit fram mobilapplikationen UbiGreen, ett system 

som semi-automatiskt känner av användarens transportvanor med hjälp av mobilens inbyggda 

GPS-funktion. Appen kan tack vare rörelsehastigheten automatiskt avgöra om användaren 

promenerar, cyklar eller åker bil. Användaren får sedan godkänna eller komplettera 

registreringen med ytterligare information, t.ex. om man åkt ensam i bilen eller tillsammans med 

andra. Användarens miljöpåverkan redogörs för på ett abstrakt vis genom att en miljöillustration 

uppdateras löpande beroende på de senaste dagarnas transportval. Figur 3 visar hur miljön runt 

en isbjörn blir gradvis bättre tack vare att användaren åkt med en bilpool till jobbet istället för att 

köra ensam. Testpersoner fick under ett par veckor använda UbiGreen i mobilen, och man 

analyserade sedan hur deras transportvanor och attityder till miljön förändrades. Under studiens 

gång var det många testpersoner som valde miljövänliga transportalternativ oftare än de brukar i 

vanliga fall. Testpersonerna blev generellt sett även mer medvetna om sin egen livsstil och dess 

miljöpåverkan (Froehlich et. al., 2009).  
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Figur 3. Froehlichs (et. al., 2009) mobilapplikation UbiGreen. Illustrationerna uppdateras 

löpande beroende på användarens val av transport och därmed miljöpåverkan. 

 

UbiGreen-appens gränssnitt visades på mobilens bakgrundskärm (se Figur 4), till skillnad från de 

flesta appar som man aktivt måste “öppna”. Froehlich (et. al., 2009) menar att placeringen är 

lämplig då användaren ser bakgrundsskärmen nästan varje gång mobilen plockas upp och 

används. Det blir därför ett effektivt sätt att hålla användaren medveten om sitt beteende utan att 

kräva interaktion med den specifika appen. Bakgrundsskärmen utgör en form av personlig 

omgivande skärm, vilket som tidigare nämnts även Kim (et. al., 2010) förespråkar.    
 

 
 

Figur 4. Froehlichs mobilapplikation UbiGreen. Gränssnittet för mobilapplikationen visas direkt 

på bakgrundsskärmen.  
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2.4	  Kritik	  mot	  Persuasive	  Technology	  och	  Sustainable	  Design	  

Flera studier visar att individer är benägna att förändra sig och skapa nya miljövänliga vanor när 

personen i fråga görs medvetande om de eventuella problem den nuvarande livsstilen skapar. 

Många utgår från olika typer av omgivande skärmar, likt de Kim (et. al., 2010) och Froehlich (et. 

al., 2009) beskriver. Samtidigt som en mängd studier visar på hur persuasive technology och 

sustainable design kan bidra till miljövänlig beteendeförändring hos användaren, riktas kritik mot 

den här typen av studier. Brynjarsdóttir (et. al., 2012) menar att de senaste årens forskning på 

området haft en alltför snäv syn på miljövänlig beteendeförändring, kontexten i vilken den sker 

och hur man studerar fenomenet. I flera av de genomförda studierna registreras användarens 

beteende manuellt eller semi-automatiskt i ett system, som sedan ger någon form av respons på 

beteendet och dess miljöpåverkan. I vissa fall har användarna kunnat få en retrospektiv 

sammanställning av sitt beteende över tid, en funktion som har föreslagits vara effektiv för att 

engagera användaren ännu mer (Kim et.al., 2010). Det man kan konstatera är att persuasive 

sustainable systems oftast inte riktar sig direkt mot en faktisk beteendeförändring utan att de 

istället förser användaren med information och ökad medvetenhet, med målet att detta på något 

vis ska leda till nytt beteende. Brynjarsdóttir (et. al., 2012) ifrågasätter denna metod då den 

bygger på ett vetenskapligt modernistiskt antagande att människor är rationella aktörer som 

aktivt letar nya sätt att optimera sina handlingar, baserat på vad de känner till. Flera forskare 

(t.ex. Owens och Driffill, 2008, Wiafe et. al., 2011, och Brynjarsdóttir et. al., 2012) menar att det 

inte är fastställt att informationsspridning är den bästa vägen till beteendeförändring. Vidare 

ifrågasätter Brynjarsdóttir att inom forskningsområdet för persuasive sustainable systems 

likställs begreppet “hållbarhet” med att minska individens resursförbrukning. Många studier 

fokuserar på aspekter av hållbarhet som är tydligt mätbara, som t.ex. en persons elförbrukning 

eller transportsträckor med bil. Den typen av studier kan förvisso mäta förändring inom en viss 

domän beräknat i en viss enhet, men Brynjarsdóttir (et. al., 2012) menar att studierna saknar ett 

bredare perspektiv på den bakomliggande orsaken till ett visst beteende och dess inneboende 

mening. Fokuset på enskilda individer missar den komplexa sociala, kulturella och institutionella 

kontext vi lever i, och som i högsta grad påverkar individens beteende. Studierna har ofta 

genomförts på små grupper under alltför kort tid, varpå man saknar bevis för hur bestående 

beteendeförändring över tid uppnås. Studierna har också genomförts på ett uppifrån-ner-manér 

där experter avgjort vad som räknas som hållbart och hur detta ska mätas, snarare än med en 
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användarcentrerad ansats. Sammanfattningsvis menar Brynjarsdóttir (et. al., 2012) att de senaste 

årens forskning inom persuasive sustainable systems haft ett för snävt fokus på enskilda 

individer och mätbar resursförbrukning. Man menar att denna forskningsvärld borde ha en 

bredare syn på vad hållbarhet är, och ta i beaktning den komplexa kontext som påverkar 

beteendeförändring.  
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3	  Metod	  
I detta kapitel beskrivs först bakgrunden till arbetet - varför det kom att syfta till en tjänst som 

underlättar för användaren att göra fler miljövänliga val. Därefter beskrivs hur man kan se på en 

designprocess ur ett vetenskapligt perspektiv, och hur detta projekt förhåller sig till det. Slutligen 

beskrivs metodvalet och hur resonemanget gått kring det. Metodens genomförande - själva 

arbetsprocessen - beskrivs i det efterföljande kapitlet Genomförande (sid. 25). 

 
För detta examensarbete är tanken att studenten skall utföra ett praktiskt arbete relaterat till 

interaktionsdesign, i kombination med att skriva en mer teoretisk rapport. Man alltså förvänta sig 

att studenten levererar någon form av digital artefakt utöver rapporten. Med detta som 

utgångsläge valde jag att genomföra mitt praktiska examensarbete på den digitala 

kommunikationsbyrån Daytona Communications AB (vidare kallat “Daytona”), vilket också är 

företaget där jag tidigare gjorde min praktik. Jag ville göra något som i så stor utsträckning som 

möjligt motsvarar det verkliga arbetet på ett företag, i kombination med den akademiska ansatsen 

som det praktiska examensarbetet innebär. Mitt mål med examensarbetet var att genomföra ett 

projekt inom interaktionsdesign från start till slutleverans, för att lära mig helhetsprocessen. Jag 

ville därför få med så många moment som möjligt som svarar mot de arbetsmetoder vi lärt oss 

under utbildningen: t.ex. personas, scenarios, användartester och prototyper. Som slutleverans 

ville jag att projektet skulle leda till digitala wireframes som visar ett designförslag för en ny 

digital artefakt. Lämpligt nog fanns ett internt projekt på Daytona som jag kunde ta mig an - att 

ta fram ett koncept- och designförslag på en digital tjänst som stödjer användaren att göra fler 

etiska val. Det var alltså utgångspunkten för examensarbetet.  

 

3.1	  Designprocess	  som	  vetenskaplig	  studie	  

Utgångsläget för projektet var att jag ville genomföra ett projekt som ligger så nära som möjligt 

till hur interaktionsdesigners arbetar på Daytona. Men då arbetet ska vara vetenskapligt 

underbyggt är det viktigt att det praktiska inte tar överhanden utan hela tiden understödjs 

akademiskt. Jämfört med t.ex. naturvetenskaplig forskning i en kontrollerad laboratoriemiljö är 

det svårare att visa att en designprocess faktiskt också kan vara vetenskapligt genomförd. Även 

om det finns modeller och metoder för hur “den perfekta designprocessen” går till fungerar det 
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sällan så i verkligheten. I praktiken är designprocessen ofta organisk och påverkas av en mängd 

faktorer som de vetenskapliga modellerna inte tar i beaktning - allt från tidspress, resurser, 

ekonomi, beställare, slutanvändare, tekniska förutsättningar, varumärke m.m. Man kan därför 

inte se på en designprocess på samma sätt som ett laboratorieexperiment. Men det betyder inte 

att design är någon slags abstrakt konst och helt vetenskapligt ogrundad. Tvärtom är det mycket 

inom interaktionsdesign och användbarhet som tydligt grundas på vetenskap som MDI-

forskning, beteendevetenskap m.m. I detta kaptiel beskrivs hur man kan se på design, hur en 

designprocess relaterar till vetenskapliga studier och hur mitt metodval underbyggs av detta.  

 

Fällman (2003) beskriver tre olika synsätt på design: konservativ syn, romantisk syn och 

pragmatisk syn.  

 Konservativ syn på design: Den konservativa synen på design grundar sig i 

ingenjörskonst och vetenskap, och lånar metod och terminologi från naturvetenskap, matematik 

och systemvetenskap. Enligt det här synsättet skapar man design genom en strukturerad och 

väldokumenterad metod. Man utgår från att det i förväg finns ett specifikt och formulerat 

problem som ska lösas, och ser på designern som en vetenskapsman.  

 Romantisk syn på design: Det romantiska synsättet grundar sig på att design mer liknar 

konst än vetenskap. Man ser på designern som en fantasifull kreatör som tar fram sina skapelser 

på ett nästan magiskt sätt. Estetik och individuella värderingar väger tyngre än en strukturerad 

metod och logiskt resonemang. Det finns inte ett fördefinierat problem utan problemet och 

lösningen utforskas parallellt under hela designprocessen.  

 Pragmatisk syn på design: Det pragmatiska synsättet fokuserar på att designprocessen 

och den slutgiltiga designen påverkas av den specifika situationen och kontexten. Snarare än att 

grunda sitt arbete på teorier och vetenskapliga metoder jobbar designern genom att kontinuerligt 

reflektera kring vad som är bäst lämpat för situationen.  

 

Fällman (2003) beskriver också två olika synsätt på relationen mellan vetenskap och design: 

design-oriented research (“designorienterad forskning”, egen översättning) och research-

oriented design (“vetenskapsorienterad design”, egen översättning). Det förstnämnda ligger nära 

MDI-forskning och har som mål att nå ny kunskap, medan det sistnämnda ligger närmast 

användbarhet och interaktionsdesign och har slutmålet att producera nya artefakter. Med denna 
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jämförelse vill Fällman (2003) visa att vetenskapsorienterad design och designorienterad 

forskning har olika mål och förutsättningar, och därför måste diskuteras och bedömas efter olika 

kriterier. För detta examensarbete och dess vetenskapliga metod belyser Fällmans (2003) två 

definitioner en viktig aspekt. Examensarbetet fokuserar inte främst på att ta fram nya 

vetenskapliga sanningar inom ett specifikt område, utan fokus ligger på designprocessen som 

helhet. Studien kommer att genomföras på ett utforskande vis, där tillvägagångssätt och 

aktiviteter väljs ut efterhand. Detta kan jämföras med ett laboratorieexperiment som i förväg 

beskrivs minutiöst hur det ska genomföras. I början av examensarbetet var den uttalade 

slutleveransen att ta fram wireframes för en digital tjänst som stöder miljövänliga val. Jag visste 

inte vid det laget vad tjänsten skulle innebära, bara att den skulle underlätta för användaren att 

göra fler miljövänliga val. Målet var att använda många av de vetenskapliga metoder/verktyg 

som finns inom interaktionsdesign (t.ex. användarstudier, personas, scenarios, prototyper och 

användartester), men det var inte i förväg formulerat exakt hur, i vilken ordning och i vilken 

omfattning de olika momenten skulle genomföras. Detta är inget problem då designprocesser i 

praktiken sällan motsvarar modeller för “den perfekta processen”. Fällman (2003) refererar till 

detta:  

       

“Noticeable, both Jones [20] and Alexander [2], the founders  

of the design methodology movement, acknowledge problems  

with the design methods. While still claiming the need for such  

methods, Jones notes that there “is not much evidence that  

they have been used with success, even by their inventors.””  

                                                                     (Fällman, 2003.) 

 

Zimmerman (et. al., 2007) menar också att en designprocess kan vara en lämplig metod för vissa 

undersökningar. För att formalisera interaktionsdesign som metod föreslår forskarna fyra 

kriterier för att utvärdera och kvalitetssäkra att processen utförts på ett vetenskapligt sätt.  

 Process: Interaktionsdesigners måste redogöra för arbetsprocessen såpass noggrant att 

andra kan reproducera den. Det finns dock inga förväntningar på att en upprepad process leder 

till samma resultat. 
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Uppfinningsförmåga: Interaktionsdesigners måste visa att deras arbete lett till någonting 

nytt jämfört med tidigare forskning. De bör göra omfattande litteraturstudier och integrera 

befintlig kunskap från olika områden på ett nytt sätt, samt motivera på vilket sätt det egna arbetet 

tagit steg framåt jämfört med nuvarande forskningsstatus på området.  

Relevans: Traditionella vetenskapliga studier fokuserar på validitet. Zimmerman et. al. 

(2007) menar att riktmärket för interaktionsdesign istället bör vara relevans - att den framtagna 

designen är relevant för användarna i praktiken. Om ingen har användning av designen kan man 

heller inte påstå att processen bidragit till några vetenskapliga framsteg.  

Möjlighet till vidareutveckling: Det sista kriteriet för att bedöma framgångsrik 

vetenskaplig design är att det ska gå att bygga vidare på resultaten. Antingen genom att andra ska 

kunna använda processen i andra designprojekt, eller genom att ha nytta av den kunskap som de 

nya artefaktena lett fram till. Det innebär att arbetet måste beskrivas och dokumenteras på ett sätt 

som gör att andra kan ha nytta av den.  

 

Ett verkligt designprojekt på en digital byrå skulle kanske inte klassas som vetenskapligt om man 

utgår från Zimmermans (et. al., 2007) fyra kriterier, men för detta examensarbete fungerar de bra 

som kvalitetssäkrare. Denna rapport är en del av den vetenskapliga dokumentationen, och i 

kapitlet Slutsatser och diskussion (sid. 53) redogörs för hur designarbetet svarar mot de fyra 

kriterierna.  

 

3.2	  Metodval	  

Fällman (2003) beskriver två olika synsätt på relationen mellan vetenskap och design: 

designorienterad forskning och vetenskapsorienterad design. Det förstnämnda ligger nära MDI-

forskning och har som mål att nå ny kunskap, medan det sistnämnda ligger närmast 

interaktionsdesign och har slutmålet att producera nya artefakter. Fällman menar att det ena inte 

är bättre eller sämre än det andra utan att olika förutsättningar kräver olika upplägg. Detta 

examensarbete stämmer bäst överens med Fällmans (2003) beskrivning av vetenskapsorienterad 

design, och är främst en designprocess men med vetenskaplig bakgrund. Examensarbetet 

fokuserar inte främst på att ta fram nya vetenskapliga sanningar inom ett specifikt område, utan 

fokus ligger på designprocessen som helhet. Studien genomfördes på ett utforskande vis, där 

tillvägagångssätt och aktiviteter valdes ut efterhand. Zimmerman (et. al., 2007) menar också att 
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en designprocess kan vara en lämplig metod för vissa typer av undersökningar - i detta fall 

undersöker jag genom designprocessen hur en digital artefakt för ett visst ändamål skulle kunna 

utformas. Zimmerman föreslår också fyra kriterier för att formalisera, utvärdera och 

kvalitetssäkra att en designprocess genomförts på ett vetenskapligt sätt. Dessa kriterier förhåller 

jag mig till och redogör för hur de uppnåtts i kapitlet Slutsatser och diskussion (sid. 53). Med 

Fällmans (2003) och Zimmermans (et. al., 2007) forskning som grund säkerställs att min egen 

designprocess utförts med en vetenskapligt underbyggd metod.  
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4	  Genomförande	  
Detta kapitel redogör för hur projektet genomförts - vilka aktiviteter det bestått av och vilka 

leveranser som kommit ur dem. Här beskrivs uppstart, vetenskapliga studier, personas, 

scenarier, enkät, skisser, användartest, verklighetstest och wireframes.  

 

Min tidigare praktik på Daytona har lagt en god grund inför examensarbetet eftersom jag då fick 

vara med i en mängd olika projekt och se hur Daytonas arbetsprocess går till. Processen har legat 

som grund för mitt eget examensarbete och varit ett stöd för hur jag ska planera projektet och 

vilka aktiviteter som ska ingå. Daytonas arbetsprocess består av sex faser: strategifas, 

konceptfas, designfas, produktionsfas, lanseringsfas och optimering/förvaltningsfas. Detta arbete 

har fokuserat på tre av faserna: strategi, koncept och design. Kortfattat handlar strategifasen om 

att ta reda på vart projektet ska leda, konceptfasen tar reda på hur man tar sig dit och genom 

designfasen konkretiserar man konceptfasen genom att visa hur slutresultatet ska se ut (Daytona, 

2012). I ett verkligt projekt på Daytona skulle designfasen leda till grafisk gränssnittsdesign, men 

detta projekt berör ingen grafik utan stannar vid wireframes som visar den övergripande 

interaktionsdesignen. I detta kaptiel beskrivs hela processen från uppstart till slutleverans. 

 

4.1	  Uppstart	  

Daytona arbetar förutom med externa kundprojekt även med interna projekt. De anställda får 

komma med egna idéer på vilka “drömprojekt” man skulle vilja arbeta med, helt utan beställare. 

Under en idéinsamlingsfas genererade personalen runt 70 idéer som efter en omröstning skalades 

ner till tio idéer. En av idéerna var “Etiska val - digital tjänst för att tracka produkter och dess 

ekologiska avtryck”. Arbetsgrupper om 4-6 personer skapades för var och en av de tio idéerna 

med mål att ta fram en första grundläggande utvärdering av om man skulle realisera projektet 

eller inte. Jag fick själv välja en grupp att vara med i under utvärderingsfasen, och valde “Etiska 

val”. Utvärderingen bestod av två gemensamma uppstartsmöten, individuell omvärldsbevakning 

av alla i gruppen, samt ett dokument som sammanställde vad man konstaterat under 

utvärderingen. Under uppstartsmötena diskuterades till en början att definitionen av “etisk” är 

olika från person till person. Det kan innebära miljövänligt, rättvisemärkt, vegetariskt eller 

någonting helt annat beroende på vem du frågar. Vi gjorde därför avgränsningen att tjänsten 
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skulle handla om miljövänliga val. Vi diskuterade även idéer på innehåll och funktion. Under 

omvärldsbevakningen insåg vi att det redan finns en mängd digitala tjänster på området för 

miljövänliga val och för att jämföra produkter. Vi reflekterade också över att det är svårt att 

ändra en livsstil man är van vid, och att vi därför måste läsa in oss på forskning kring 

beteendeförändring. Vi ville att tjänsten inte bara skulle vara informativ utan faktiskt leda till en 

beteendeförändring hos användaren.  

 

De gemensamma slutsatserna som redogjordes för i utvärderingsdokumentet (se Bilagor, sid. 59) 

var bl.a: 

● Det krävs ytterligare omvärldsbevakning för att säkerställa att man inte utvecklar en 

tjänst som redan finns.  

● Det krävs inläsning på beteendevetenskapliga teorier för att vår tjänst faktiskt ska leda till 

att användarna gör fler miljövänliga val. 

● Tjänsten kanske inte ska innebära just att jämföra produkter, utan att på något annat sätt 

underlätta för användaren att göra fler miljövänliga val.  

Utifrån detta beslutade jag att mitt examensarbete skulle bestå av dessa ytterligare 

efterforskningar, och alltså utgöra en mer noggran utvärdering för om Daytona bör realisera 

projektet eller inte. Dessutom valde jag att utvärderingen även skulle bestå av ett designförslag 

på hur en faktisk tjänst skulle kunna se ut baserat på personas, scenarier, skisser och 

användartester. Jag visste inte vid det här laget vad tjänsten skulle innebära, bara att den skulle 

underlätta för användaren att göra fler miljövänliga val och att det inte handlade om en 

produktjämförande tjänst.  

 

4.2	  Vetenskapliga	  studier	  

Parallellt under hela processen har jag gjort litteraturstudier inom relevanta områden. Litteraturen 

och de vetenskapliga artiklarna har berört bl.a. designprocess som vetenskaplig metod, 

konsumentbeteende, beteendeförändring, persuasive technology (se 2.2 Persuasive Technology, 

sid. 11), sustainable design (se 2.3 Sustainable Design, sid. 15), gränssnittsdesign m.m. De 

vetenskapliga studierna har alltså inte utgjort ett enskilt moment i sig, utan har utförts parallellt 

med det övriga arbetet och i nära anknytning till de frågeställningar som varit aktuella vid den 

specifika tidpunkten. Viss information som i början av processen verkade högaktuell visade sig 
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senare irrelevant, p.g.a. hur projektet utvecklade sig. Av samma anledning krävdes inläsning av 

“nytt” material sent i projektet, då man inte kunnat förutse att den typen av information skulle 

komma att bli aktuell. Se referenslista (sid. 57) för komplett litteraturöversikt.  

 

4.3	  Personas	  

En persona är en fiktiv karaktär baserad på insamlad data från användarstudier. Personas hjälper 

designers att tänka och kommunicera kring vilka beteenden användaren har, vilka hens 

drivkrafter och mål är, och underlättar en användarcentrerad designprocess. Det är en central del 

inom interaktionsdesign och därför var det självklart att ta fram personas även för detta projekt. 

På grund av den snäva tidsramen prioriterade jag bort att göra användarstudier i form av 

intervjuer och workshops, och valde en snabbare variant genom att samla information från redan 

utförda studier som berör konsumentbeteende i en miljökontext (SIFO, 2007, och Kim et. al., 

2010).  

 

Målet med den miljöfrämjande tjänsten är att den ska nå ut till så många som möjligt för att 

skapa en så stor effekt som möjligt. Hypotesen var att den här breda målgruppen består av 

personer som inte är helt ointresserade av miljö men som är för bekväma med sin nuvarande 

livsstil för att ändra sig. SIFO-rapporten Den svenska miljökonsumenten (SIFO, 2007) fungerade 

som en bra introduktion till olika konsumentbeteenden relaterat till miljö, och bekräftade delvis 

hypotesen.  Rapporten visar att det i stora drag finns fyra typer av miljökonsumenter i Sverige:  

Miljövänner: “Miljövännerna kännetecknas av ett stort och äkta engagemang - som 

också får kosta. Även om en miljövänlig vara eller tjänst är lite dyrare, upplevs den oftast vara 

värd det höre priset.”  

Miljöopportunister: “Miljöopportunisterna är inte helt ointresserade av miljöfrågor, men 

har svårt att omsätta sitt ljumma intresse i aktiva miljöbefrämjande handlingar.”  

Miljöstrutsar: “Miljöstrutsarna stoppar huvudet i sanden och gäspar sig igenom de flesta 

frågor som rör ekologi, miljö och klimathot. Även om de egentligen inte är helt ointresserade av 

miljöfrågor, är intresset ljumt”.  

Antimiljö: “Denna grupp tar aktivt ställning mot miljövänliga initiativ och alternativ.” 

(SIFO, 2007.) 
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Vid närmare inläsning på miljöopportunisternas och miljöstrutsarnas attityder och beteende 

framkom att de båda grupperna tangerar varandra. De fick därför utgöra en gemensam grund för 

min första persona Magnus (se 8.2 Personas, sid. 61). En annan vetenskaplig studie som legat till 

grund för mina personas är Kims (et. al., 2010) forskning på hur miljöfrämjande teknik kan 

utformas, samt användarnas attityder kring denna. För att göra Magnus ännu tydligare 

kompletterade jag hans personlighet utifrån ett par relevanta citat från deltagarna i Kims studie. 

Jag avgränsade mig från SIFOs miljökonsumenter “miljövänner” och “antimiljö”. Miljövännen 

är redan mycket miljömedveten och gör många aktiva val i vardagen och är därför inte främst 

den person som som har användning av den tänkta tjänsten. Antimiljö är uttalat kritisk mot 

många miljöaspekter och säkert inte det minsta intresserad av tjänsten, därför vänder sig tjänsten 

heller inte till Antimiljö. Vidare upplevde jag att konsumtionsfokuset i SIFO-undersökningen 

missar en målgrupp som är mycket relevant för vår tjänst: den miljömedvetna personen utan 

större ekonomiska resurser. Den gruppen utgörs t.ex. av mig själv och de flesta av mina 

studerande bekanta. Hypotesen var att den här gruppens miljömedvetenhet innebär att de är 

ganska motiverade att bidra, men att deras ekonomiska resurser begränsar dem. Den tänkta 

tjänsten skulle kunna göra stor nytta för den här engagerade målgruppen och därför valde jag att 

göra en persona som representerar dem. På grund av tidspress valde jag att skapa en provisorisk 

persona av denna målgrupp: Jessika (se 8.2 Personas, sid. 62). Enligt Cooper (et. al., 2007) 

liknar provisoriska personas “vanliga” personas men grundas på tillgänglig data och designerns 

bästa antaganden om beteenden, motivation och mål. En provisorisk persona är bättre än att inte 

ta fram någon persona över huvudtaget, och hjälper designern att skapa en förståelse för vilka 

funktioner och egenskaper den slutgiltiga produkten bör ha för att motsvara användarnas behov 

(Cooper et. al., 2007).  

 

Resultatet av dessa inledande användarstudier var alltså två personas:  

 Magnus: Bekväm medelsvensson. Magnus är inte helt ointresserad av miljö, men 

vardagslivet och kunskapsbrist sätter stopp för miljömedvetna handlingar. 

  Jessika: Medveten student. Jessika har ett ganska stort miljöengagemang, men student 

som hon är har hon mer tid än pengar att investera i miljön.  

 (För kompletta personas se 8.2 Personas, sid. 61.) 
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4.4	  Scenarier	  

Redan efter uppstartsfasen fanns en hel del idéer kring vilka funktioner och innehåll den tänkta 

tjänsten skulle kunna ha. Efter att ha tagit fram personas blev det lättare att förstå användarnas 

behov och drivkrafter, vilket gav viss klarhet i vilka funktioner och vilket innehåll som är mest 

relevant. För att förstå användarnas situation ännu mer togs scenarier fram. Underlag till 

scenarier kan samlas in genom t.ex. intervjuer och workshops, men då tiden var knapp 

prioriterade jag bort den typen av omfattande studier. Istället genomfördes brainstorming med ett 

par personer på Daytona, och jag försökte efter bästa förmåga föreställa mig i vilka situationer 

Magnus och Jessika kan tänkas interagera med tjänsten, och varför. Vi fokuserade först på 

kvantitet snarare än kvalitet, för att att främja tankegångarna och kreativiteten och skapa många 

scenarier. Varje scenario skrev vi ner på en enskild post-it. Därefter prioriterade vi bland 

materialet och behöll de scenarier som var mest relevanta för våra personas och det här projektet.  

 

4.5	  Enkät	  

För att ytterligare undersöka användarna, deras behov, mål och situation gjordes en 

datainsamling i form av en onlineenkät. Frågorna berörde både inställning till miljö och men 

också respondenternas faktiska beteende som transportvanor, konsumtionsvanor, elförbrukning 

m.m.  

Syftet med enkäten var bl.a. att:  

● På ett explorativt vis få nya insikter om användarna.  

● Bekräfta huruvida tidigare användarstudier, personas och scenarier är realistiska och 

relevanta. 

● Få insikter om de befintliga lösningsidéerna är relevanta. 

● Få nya idéer till funktion & innehåll.  

På ett par dagar samlades svar från 47 respondenter in. Nästan alla uppgav att de är delvis eller 

mycket intresserade av miljöfrågor. Trots det framkom att det ofta kan vara svårt att göra aktiva 

miljövänliga val. De vanligaste orsakerna till det var pris, kunskapsbrist, tidsbrist, ingen ork och 

glömska.  

 

Insikterna från enkäten bekräftade de tidigare användarstudierna och personas. Huruvida 

scenarierna är relevanta eller ej var svårt att utröna från enkäten. Men generellt verkade det som 
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att en digital tjänst som underlättar för användaren att göra miljövänliga val i vardagen gärna ska 

spara användaren både tid och pengar, samt motivera, informera och påminna hen. För att alltid 

ha tjänsten lättillgänglig - och därmed öka chanserna till användning - konstaterade jag att det är 

ytterst relevant med åtkomst till tjänsten via mobiltelefonen, antingen via en app eller 

mobilwebb.  

 

4.6	  Skisser	  

Vid det här laget var det hög tid att skissa ut de idéer på innehåll och funktioner som vuxit fram 

under processen. Dels för att få en känsla för hur det skulle kunna se ut och fungera i praktiken, 

men även som underlag till kommande användartester. Jag använde blyertspenna och papper då 

det för mig är överlägset snabbare än något annat skissverktyg. Det första steget var att göra 

“quick-and-dirty”-skisser över alla idéer som överhuvudtaget kommit upp. Jag utgick även från 

Magnus och Jessikas scenarier, och genererade nya idéer och skisser som svarade mot de olika 

situationerna. Nästa steg var att gruppera de skisser som tillsammans utgjorde ett flöde eller på 

något annat vis var relaterade med varandra. Sist skissade jag ut flödena mer ordentligt för att de 

senare skulle kunna användas till användartester.   

 

4.7	  Användartest	  	  

Efter att ha gjort det inledande uppstartsarbetet, omvärldsbevakning, litteraturstudier, personas, 

scenarier, en enkät och skisser hade jag många idéer både på vilken typ av tjänst som var lämplig 

men också idéer på mer specifika funktioner. På en övergripande nivå ville jag testa om 

användarna föredrog en tjänst som är en “allmän miljöapp” med en mängd olika innehåll och 

funktioner, eller “en specifik tjänst” som hjälper användaren att lösa ett visst problem. På en mer 

detaljerad nivå ville jag testa vilka funktioner och vilket innehåll användarna föredrog. Idéerna 

var fortfarande såpass övergripande och många att ett utforskande användningstest var motiverat. 

I detta kapitel beskrivs olika typer av användartest och hur de kan genomföras. Därefter beskrivs 

hur användartesterna i denna studie genomförts och vilka slutsatser som dragits utifrån dem.  

 

Användartester är en metod som syftar till att skapa förståelse för användarbeteenden och 

interaktion med digitala medier. Man samlar in data genom att observera användare genomföra 

uppgifter på en viss arktefakt (Chisnell och Rubin, 2008). Användartester kan utformas som 



 31 

antingen utforskande, utvärderande eller validerande, beroende på i vilken fas projektet är och 

beroende på vad man vill ta reda på.  

 Utforskande användartester används med fördel tidigt under projektet då man tar fram 

övergripande koncept. Med hjälp av enkla skisser eller prototyper testar man om användaren 

förstår de grundläggande funktionerna och navigationen och kan skapa sig en mental bild av 

systemets uppbyggnad och användning (Chisnell och Rubin, 2008). Testet genomförs på en 

ganska hög nivå och det handlar snarare om att förstå användarens tankeprocesser än att studera 

specifika interaktionsprinciper. Det kan vara bra att kombinera testet med öppna frågor och att 

användaren får tänka högt. Testmoderatorn kan då komplettera användarens beteende med 

dennes tankar och på så sätt få ännu bättre förståelse för användarupplevelsen. 

Utvärderande användartester är nästa steg efter de utforskande testerna. Under 

utvärderande tester utgår man från ett något mer utarbetat gränssnitt än i det tidigare fallet. Testet 

kan fortfarande utföras med hjälp av enkla skisser eller prototyper, men man vill undersöka om 

användaren lyckas genomföra ett antal uppgifter. Testmoderatorn kan med fördel beskriva ett 

tänkt scenario och motiv för användaren så att denne förstår kontexten i vilket systemet är tänkt 

att användas. Under testets gång fokuserar man på vad användaren faktiskt gör, snarare än att 

förstå dennes kognitiva processer. 

Validerande användartester sker sent i projektet då en del eller mycket av den slutgiltiga 

designen är klar. Den här typen av test syftar till att utvärdera om det utvecklade systemet svarar 

mot de mål som satts i början av projektet. Man låter användaren utföra olika uppgifter i det 

“färdiga” systemet och kan utifrån testresultatet göra slutgiltiga förbättringar.  

Parallellt med dessa tre testmetoder kan man även använda en fjärde testmetod: jämförande 

användartester. Ett jämförande test syftar, precis som det låter, till att jämföra två förslag mot 

varandra (Chisnell och Rubin, 2008). Tidigt i projektet kan det handla om att jämföra två 

övergripande idéer, senare i projektet kan det handla om att jämföra två olika 

interaktionsprinciper, och i projektets slutskede kan det handla om att jämföra två förslag på den 

grafiska gränssnittsdesignen.  
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4.7.1	  Utforskande	  test	  

Jag gjorde enkla papperskisser för ett iPhone-gränssnitt och tog fram tre olika förslag/koncept för 

hur tjänsten skulle kunna vara utformad.  

Koncept 1 utgjordes av en “allmän miljöapp” med blandat innehåll som t.ex. testa din 

klimatpåverkan, 3 snabba miljötips, senaste nytt om miljö, hitta miljösmarta butiker nära mig 

m.m (se Bild 1).  

Koncept 2 utgjordes av en prioriteringstjänst som låter användaren välja inom vilka 

områden hen är beredd att förändra sin livsstil, t.ex. inom transport, vattenförbrukning eller 

livsmedel, och därefter ger miljötips för detta (se Bild 2).  

Koncept 3 utgjordes av ett formulär som testar användarens klimatpåverkan, följt av 

personliga miljöspartips och ett förändringsprogram som mäter användarens energiförbrukning 

(se Bild 3). Med hjälp av skisserna och flödena som tagits fram fick fem testpersoner beskriva 

sin övergripande uppfattning om systemet men även sina attityder kring de mer specifika 

funktionerna och innehållet. Testpersonernas uppfattning om koncept 1 jämfört med 2 och 3 var 

tänkt att ge insikter om den slutgiltiga lösningen bör vara en “allmän” eller “specifik” tjänst. 

Deras attityder kring de specifika funktionerna i alla tre koncepten var tänkt att ge insikter om 

vilka funktioner och vilket innehåll den slutgiltiga lösningen bör ha.  
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Bild 1. Konceptet “Allmän miljöapp”.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild 2. Konceptet “Prioriteringstjänst”.  
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Bild 3. Konceptet “Testa din klimatpåverkan”.  
	  

4.7.2	  Jämförande	  test	  

I samband med de utforskande testen gjordes även ett jämförande tonalitetstest med samma 

testpersoner. Testet syftade till att ta reda på vilket copy-manér som tilltalar användarna mest, 

och togs fram tillsammans med en copywriter på Daytona. Testpersonerna fick läsa två 

textförslag med olika tonalitet och säga vilken de föredrog. Den ena texten var formulerad med 

ett tilltal som påminner om en “lättsam kompis” och den andra texten var formulerad som en 

“formell expert”.  

 

4.7.3	  Avslutande	  frågor	  

För att skapa en bättre bild av användarna och deras motiv avslutades användartesten med en 

kort intervju kring vad som motiverar/inte motiverar till miljömedvetna val i vardagen. Frågorna 

var:  

● Om du gör miljömedvetna val - vad är det som motiverar dig? 

● Vad skulle få dig att göra fler miljömedvetna val? 

● Vad får dig att inte göra miljömedvetna val? 
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Intervjun genomfördes på ett semi-strukturerat vis där de fem respondenterna uppmuntrades att 

komma med ytterligare tankar utöver svar på de tre frågorna (för sammanställning av 

intervjuerna se 8.3 Anteckningar/insikter från användartest, sid. 63).  

 

4.7.4	  Resultat	  av	  användartest	  	  

Användartesterna gav en hel del insikter om hur de föreslagna tjänsterna och funktionerna skulle 

uppfattas och fungera i verkligheten, och om användarnas behov och drivkrafter generellt. 

Sammanfattningsvis kunde konstateras att snabba och effektiva funktioner och lättsam tonalitet 

uppskattades mycket. De största incitamenten för att tjänsten ska användas är att den hjälper 

användaren att lösa ett problem (t.ex. var närmaste miljöstation finns) och att den hjälper 

användaren att vinna/tjäna något (t.ex. tid, pengar, pris). Det är tydligt att brist på kunskap, 

bekvämlighet och vanor är orsaker till bristande miljöengagemang. En av slutsatserna är att 

målet med tjänsten bör vara att väcka ett intresse snarare än att omvända alla användare till 

miljöaktivister. I detta kapitel beskrivs vilka slutsatser som drogs av användartesterna, samt vilka 

av funktions- och innehållsidéerna som bedömdes relevanta nog att jobba vidare med.  

 

Utifrån de tre koncept som testades kunde i efterhand fyra exempel på faktiska tjänster urskiljas:  

Förslag 1: En “allmän miljöapp” med blandat innehåll som t.ex. testa din 

klimatpåverkan, tre snabba miljötips, senaste nytt om miljö, hitta miljösmarta butiker nära mig 

m.m (se Bild 1).  

Förslag 2: En prioriteringstjänst som låter användaren välja inom vilka områden hen är 

beredd att förändra sin livsstil, t.ex. inom transport, vattenförbrukning eller livsmedel, och 

därefter ger miljötips för detta. Tipsen ska prioriteras i en sådan ordning att nr 1 bidrar allra mest 

till miljön, nr 2 näst mest osv. En användare som bara vill göra en enda förändring ska få hjälp 

att prioritera vad hen då ska göra (se Bild 2).  

Förslag 3: “Testa min klimatpåverkan” - ett formulär som testar användarens 

klimatpåverkan, följt av personliga miljöspartips och ett förändringsprogram som mäter 

användarens energiförbrukning (se Bild 3). 

Förslag 4: “Miljösmart nära mig”-tjänst. En tjänst som samlar information om t.ex. 

miljöstationer, återvinningscentraler, ekologiska kaféer, vegetariska restauranger, 

lånecykelstationer m.m. Använd i en mobiltelefon ska tjänsten kunna utnyttja den inbyggda 
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GPS:en och visa användaren de närmaste träffarna på en karta (se Bild 4). Detta förslag var 

ursprungligen en underfunktion i koncept 1, men blev så väldigt uppskattad av alla under 

användartesten att det slutligen fick bli en egen fristående idé.  

 
Bild 4. Konceptet ”Miljösmart nära mig”.  

 

4.7.5	  Prioritering	  av	  idéer	  

Utifrån de fyra idéerna som användartestet resulterat i var det nu dags välja en att jobba vidare 

med. Inledningsvis i projektet verkade det relevant att göra en “Testa min klimatpåverkan”-tjänst 

som mynnar ut i ett förändringsprogram som mäter användarens energiförbrukning. Ambitionen 

var att göra en tjänst som leder till faktisk beteendeförändring i form av minskad 

resursförbrukning, och då verkade det aktuellt att göra en tjänst som på något sätt registrerar 

användarens resursförbrukning, visar förändring över tid och ger personliga miljötips. Men trots 

goda intentioner var det denna idé som fick strykas först. Anledningarna var flera:  

● Omvärldsbevakning visade att det finns redan en mängd liknande tjänster. 

● Tjänsten kräver mycket engagemang från användaren - risken är att många inte orkar 

använda den. 
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● Rent tekniskt finns ännu inte tillräckligt bra och prisvärda sensoriska lösningar för att 

registrera användarens beteende. Det skulle innebära en hög grad av manuell registrering, 

vilket kräver ännu mer engagemang av användaren.  

● Även om vissa studier visar att vissa typer av persuasive sustainable systems (se 2.4 

Kritik mot Persuasive Technology och Sustainable Design, sid. 18) kan bidra till 

kortvarig beteendeförändring är det inte vetenskapligt fastställt att det leder till långvariga 

resultat.  

● Slutligen skulle projektet - om det ändå realiserades - bli alltför omfattande för att få plats 

inom ramarna för detta examensarbete.  

Efter denna första prioritering ströks därför förslag 3 - “Testa min klimatpåverkan”. Kvar fanns 

nu tre idéer. Förslag 1 - “Den allmänna miljöappen” - hade fått god respons under 

användartesterna, men ändå var det nästa idé att stryka med. Resonemanget kring detta var bl.a: 

● Under användartesterna presenterades “Den allmänna miljöappen” som innehållandes en 

mängd information och underfunktioner - däribland “Prioriteringstjänsten”, “Testa din 

klimatpåverkan” och “Miljösmart nära mig”. Risken är att användarna egentligen 

föredrog någon av underfunktionerna allra bäst, men att de uppgav den allmänna appen 

som favorit ändå. Det utgjorde ett “säkert kort” då tjänsten innehöll favoritfunktionen och 

dessutom en hel del annat. Den goda responsen från användarna riskerar alltså att vara ett 

snedvridet resultat grundad på testets upplägg.  

● Konceptet hade för stort omfång och avgjordes vara ett för stort projekt för att platsa 

inom ramarna för detta examensarbete.  

Efter denna andra bortprioritering kvarstod två idéer: förslag 2, “Prioriteringstjänsten” och 

förslag 4, “Miljösmart nära mig”. Båda idéerna verkade kunna bli bra och relevanta tjänster med 

intressant innehåll och lagom omfång för att vara lättanvända. Dessutom verkade båda idéerna 

rimliga i omfång för detta examensarbete.  

 

4.8	  Verklighetstest	  

För att kunna ta ett väl underbyggt beslut om vilken idé som skulle göras fullt ut föreslog min 

handledare på Daytona att “verklighetstesta” dem. Verklighetstestet syftade till att ta reda på 

vilken information som faktiskt finns öppet tillgänglig att fylla tjänsterna med, samt att rita 

flödesscheman för att utforska hur tjänsten skulle kunna fungera mer exakt. Skisserna i 
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användartesterna var fortfarande på en alltför övergripande nivå för att säga något om detaljerna i 

flödena. Research visade att det inte var några problem att hitta miljösmarta tips till 

”Priotjänsten”, problemet var att för att tipsen ska täcka in olika domäner som hushåll, transport, 

konsumtionsvaror m.m. måste man använda en mängd källor. Det verkade inte heller finnas 

någon rangordnad lista som visar vilket av tipsen som ger bäst miljöeffekt. Inom olika domäner 

mäter man dessutom i olika enheter (t.ex. kwh, liter, pris, koldioxidutsläpp). En stor del av 

tanken med ”Priotjänsten” var just att användaren ska kunna få det bästa tipset om hen bara vill 

göra en enda förändring, men det verkade alltså vara svårt att realisera. Det skulle kräva att 

någon aktivt tog fram beräkningsmodeller för hur olika insatser kan jämföras, vilket i detta 

projekt är en alldeles för stor aktivitet. Alternativet var att tjänsten skulle kunna utgöras av en 

mängd bra tips utan någon speciell rangordning. Det var heller inte svårt att hitta information till 

“Miljösmart nära mig”-tjänsten. För de föreslagna funktionerna att kunna hitta miljöstationer, 

återvinningscentraler och lånecyklar finns det tydliga onlineregister med adress, karta, 

öppettider, information m.m. Det finns även flera webbtjänster som listar ekologiska butiker och 

kaféer, second hand affärer m.m., varifrån man skulle kunna hämta information.  

 

Utifrån de flödesscheman som togs fram för de båda tjänsterna upplevde jag att det finns en 

mängd möjliga flöden och olika typer av interaktionsprinciper för “Priotjänsten”, medan 

“Miljösmart nära mig” har en tydligare struktur i sig självt. Med verklighetstesterna och 

handledning från Daytona som grund fattade jag beslutet att gå vidare med “Miljösmart nära 

mig”. Anledningarna var flera: 

● Väldigt uppskattad tjänst under användartesterna.  

● Det finns bra och lättillgängligt informationsmaterial att fylla tjänsten med.  

● Det befintliga informationsmaterialet är “klart” för användning, behöver inte bearbetas 

eller räknas på. 

● Tjänsten behöver inte bli så komplex vilket är positiv - en enkel tjänst används av fler.  

● Den lägre graden av komplexitet är även positiv för den tidsaspekt som måste tas hänsyn 

till under projektet.  
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4.9	  Wireframes	  

Då det var fastställt att tjänsten skulle utgöras av en “Miljösmart nära mig”-tjänst började det 

egentliga interaktionsdesignarbetet. Slutleveransen av projektet skulle bli digitala wireframes 

skapade i Keynote. Även om det redan fanns en idé för vad tjänsten skulle innebära var det 

fortfarande mycket arbete kvar med att utforska hur systemet bäst struktureras och exakt vilket 

innehåll och vilka funktioner som skulle finnas där. Parallellt med wireframesarbetet gjordes 

slutgiltiga flödesscheman för att undersöka hur tjänsten bäst skulle utformas. Genom en 

utforskande process togs en mängd wireframes och flödesscheman fram innan upplägget för den 

slutgiltiga tjänsten sattes. I nästa kapitel presenteras de wireframes som utgör projektets 

slutresultat.  
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5	  Resultat	  	  
Målet med detta projekt var dels att genomföra en interaktionsdesignprocess från början till slut, 

och dels att ta fram ett förslag på en digital tjänst som hjälper användaren att göra fler 

miljövänliga val i vardagen. I detta kapitel kommer redogöras både för resultatet av processen på 

ett övergripande plan, men också för det slutgiltiga lösningsförslaget på ett mer detaljerat plan. 

Inledningsvis sammanfattas arbetsprocessen och de insikter och designbeslut som kommit därav. 

Därefter presenteras de wireframes som visar den digitala tjänstens struktur, innehåll och 

funktioner. Slutligen beskrivs tjänsten närmre med beskrivningar av hur interaktionsdesignen 

relateras till de insikter och designbeslut som kommit fram under processens gång.  

	  
5.1	  Designprocessen	  
 
I kapitlet Genomförande (sid. 25) beskrivs arbetsprocessen detaljerat i sin helhet. Där redogörs 

för varje aktivitet och hur resultatet av dem legat till grund för valet av nästkommande aktivitet. 

Processen har med andra ord genomförts på ett utforskande vis, utan att den exakta metoden varit 

fastställd i förväg. I Genomförandekapitlet beskrivs också i detalj de insikter som kommit ur 

varje delmoment, och som legat till grund för idén till den slutliga tjänsten, dess innehåll och 

funktioner. I detta kapitel beskrivs de sammanfattade resultaten, insikterna och besluten av 

processen.  

 

Under uppstartsfasen (se 4.1 Uppstart, sid. 25) föddes idén om en tjänst som på ett konkret sätt 

stöder användaren att ändra sitt beteende på ett miljöfrämjande vis. Diskussionerna berörde både 

idéer för lättsamma “miljösmarta tips” men också idéer om ett konkret förändringsprogram som 

registrerar användarens resursförbrukning inom olika områden och följer hen på vägen genom en 

livsstilsförändring. Omvärldsbevakningen visade att det redan finns en hel del liknande tjänster, 

men att de inte används i någon nämnvärd utsträckning. De befintliga tjänsterna var främst 

informativa och lämnade användarna på egenhand att implementera handlingarna - en anledning 

till att faktisk beteendeförändring oftast uteblev. Den nya tjänsten skulle därför utformas på ett 

sådant vis att den skapade stark lojalitet hos användaren och att den bidrog till faktisk 

beteendeförändring. Hypotesen var att omfattande litteraturstudier inom beteendeförändring 

skulle ge insikter om hur den digitala tjänsten bäst bör utformas. Riktigt så enkelt var det inte. 
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Litteraturstudierna visade att det finns en mängd forskning på beteendeförändring generellt, men 

även forskning på hur digital teknik påverkar användarens beteende i en hållbarhetskontext, s.k. 

persuasive sustainable systems (se 2 Tidigare forskning, sid. 9). Artiklarna på området verkade 

inledningsvis träffa mitt i prick för detta projekt, och en mängd idéer genererades för hur tjänsten 

skulle kunna utformas. Men ju mer artiklarna studerades, desto tydligare blev den typen av 

persuasive sustainable systems som utgår från att mäta användarens resursförbrukning och ge 

output utifrån det skulle innebära ett alltför omfattande arbete för att rymmas inom ramarna för 

detta projekt. Dessutom publicerades en alldeles ny studie (Brynjarsdóttir et. al., 2012) som 

ifrågasätter de tidigare årens forskning på området och belyser svagheterna med den typen av 

system. Insikten från uppstartsfasen och litteraturstudierna var att det skulle vara ett alltför 

omfattande arbete att ta fram en tjänst med förändringsprogram för beteendeförändring, samt att 

den nyaste studien ändå ifrågasätter dess verkningseffekt. Därför fattades beslut om att avgränsa 

detta projekt från att ta fram någon form av tjänst som relaterar till resursförbrukning.  

 

Samtidigt som detta beslut fattades hade användartesterna (se 4.7 Användartest, sid. 30) givit 

uppslag till en helt ny konceptidé: en tjänst som hjälper användaren att hitta miljövänliga 

alternativ i sin närhet - butiker, kaféer, transportmedel m.m. De personas (se 8.2 Personas, sid. 

61) och scenarios som tidigare tagits fram underbyggde insikten att denna idé skulle kunna bidra 

till stor användarnytta för målgruppen. Genom ett utvärderingsarbete med hjälp av 

flödesscheman, skisser och informationssökning (se Verklighetstest, sid. 37) fattades beslut om 

att ta denna idé vidare och fokusera på den under resten av projektet. Genom ytterligare idé- och 

skissarbete lades sedan grunden för de funktioner och innehåll som den slutliga tjänsten skulle 

innehålla. Resultatet blev iPhone-appen EkoReko, som har flera övertygande egenskaper och 

därför kan relateras till persuasive technology. Appens övertygande påverkan sker dels på ett 

direkt plan genom t.ex. påminnelser och kampanjerbjudanden. På ett indirekt plan övertygar 

appen genom att hjälpa användaren att hitta miljövänliga val – om man inte ens vet om att det 

finns ekologiska butiker i närheten kommer man antagligen inte heller handla där. Vidare har 

EkoReko övertygande egenskaper genom att användaren kan dela information med andra – 

rekommendationer från vänner övertygar mer än vilken reklamkampanj som helst. I nästa kapitel 

beskrivs EkoReko och dess interaktionsdesign genom de slutliga wireframes som tagits fram.  
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5.2	  Slutgiltigt	  designförslag	  EkoReko	  

I detta kapitel presenteras ett designförslag på en digital tjänst som underlättar för användaren att 

göra fler miljövänliga val i vardagen - EkoReko är namnet. Wireframes är gjorda i Keynotes. I 

nästa kapitel motiveras mer detaljerade designbeslut och val av plattform (mobilapplikation för 

iPhone).   

	  

5.2.1	  Startsida	  EkoReko	  	  
 
 

Så här ser startsidan på appen EkoReko ut. Användaren kan 
välja att antingen hitta allt EkoReko i närheten genom att 
trycka på den översta knappen, eller att hitta EkoReko inom 
en viss kategori i menyn - t.ex. “Äta och fika” eller “Låna 
cykel”.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Skärm 1. Startsida EkoReko.  
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5.2.2	  Hitta	  närmaste	  EkoReko	  

Denna vy visar hur det ser ut 
om användaren på startsidan 
tryckt på knappen “Hitta 
närmaste EkoReko”. Alla 
sökträffar visas då, oavsett 
kategori. Användaren kan 
avgränsa träffarna genom att 
bestämma avståndet (från 
nuvarande plats, registrerad 
med telefonens GPS). 
Sökträffarna kan visas 
antingen som lista eller på 
karta, med hjälp av knappen i 
överpanelens högerkant.   
 
 
 
 

Skärm 2. Hitta närmaste EkoReko.  
 
	  
5.2.3	  Hitta	  närmaste	  EkoReko	  inom	  viss	  kategori	  

Denna vy visar hur det ser ut 
om användaren på startsidan 
valt en viss kategori att söka 
på, i detta fall “Äta och fika”. 
Sökträffarna visar därmed 
bara kaféer, restauranger och 
barer. Sökträffarna kan 
filtreras beroende på avstånd, 
samt visas antingen som lista 
eller på karta med hjälp av 
knappen överpanelens 
högerkant.  
	  
	  
 
 
 
 

Skärm 3. Hitta närmaste EkoReko inom viss kategori.  
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5.2.4	  Informationssida	  
Om användaren klickar på 
en enhet i listan/på kartan i 
de tidigare exemplen leds 
hen till information om den 
valda enheten. Här visas två 
exempel på informations- 
sidor. Till vänster visas ett 
exempel för en butik, till 
höger visas ett exempel för 
en miljöstation. Innehållet 
skiljer sig beroende på vad 
det är för typ av enhet. Den 
extra långa skärmen i 
exemplet till vänster visar att 
man måste scrolla för att nå 
allt innehåll på sidan. 
	  

 
Skärm 4. Informationssida för butik och miljöstation.  
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5.2.5	  Extrafunktioner	  på	  informationssida	  

Med hjälp av ikonen i överpanelens högerkant kommer användaren åt extrafunktioner. Här kan 
man spara enheten i sin favoritlista, tipsa en vän, lägga till tips/recensera, sätta påminnelse, 
aktivera meddelandefunktion vid specialerbjudanden. “Spara i favoriter” sparar enheten i den 
favoritlista som användaren kommer åt genom den nedre menypanelen. “Tipsa en vän” leder till 
en funktion som öppnar antingen telefonens mail eller sms beroende på användarens val. “Lägg 
till tips/recensera” öppnar recensionstjänsten Yelp, antingen i telefonens webbläsare 
(www.yelp.se) eller Yelp-appen, beroende på användarens val. (Yelp är en existerande och helt 
extern tjänst i förhållande till EkoReko-projektet. Funktionen är bara ett förslag men kan även 
utvecklas med någon annan samarbetspartner eller som en intern recensionsfunktion i EkoReko-
tjänsten.) “Sätt påminnelse” öppnar telefonens påminnelsefunktion. “Meddela mig vid 
specialerbjudanden” aktiverar pushnotiser när den valda enheten har speciella erbjudanden, 
kampanjer och liknande.  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

Skärm 5. Extrafunktioner på informationssida.  
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5.2.6	  Sökfunktion	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skärm 6. Sökfunktion.  
 
Genom den nedre menypanelen kan användaren navigera från “Nära mig” till sökfunktionen. 
Man kan antingen göra ett fritextsök direkt i textfältet, eller välja att dessutom filtrera sökningen 
på kategori, avstånd och öppettider. Sökträffarna kan visas både på karta och som lista, precis 
som i de tidigare exemplen.  
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5.2.7	  Favoriter	  

 
Skärm 7. Favoriter.  
 
Genom den nedre menypanelen kan användaren navigera till funktionen för favoriter. De enheter 
som användaren från informationssidan (se sid. 44) markerat som favorit sparas här. Favoriter 
markeras på informationssidan med en stjärna, som även syns i favoritlistan här ovan. Som 
standard visas samtliga sparade favoriter (skärmen längst till vänster ovan), men användaren kan 

även välja att filtrera 
listvyn utifrån de olika 
kategorierna 
(mittenskärmen ovan). I 
filtrerat läge visas endast 
de valda favoriterna 
(skärmen längst till höger 
ovan). Favoriterna kan 
visas i lista eller på karta.  
Favoriterna kan delas 
med andra genom 
“Dela”- knappen i övre 
delen av skärmen. 
Knappen leder till en 
meny med funktioner för 
att dela via MMS, mail 
eller sociala medier.  
 
Skärm 8. Dela favoriter.  
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5.3	  Designbeslut	  

Att designa för små gränssnitt är annorlunda jämfört med att designa för större gränssnitt. 

Gränssnittet i t.ex. en iPhone är mindre och har därför begränsad plats för information och 

funktioner. Användarnas input sker med fingrarna vilket ställer krav på bl.a. knapparnas storlek, 

till skillnad från input på via en datormus. I detta kapitel kommer de designbeslut som tagits 

under processens gång att motiveras närmare.  

 

5.3.1	  Plattform	  

Det varit aktuellt att göra en mobilapp från allra första början. För att få användaren att göra fler 

miljövänliga val i vardagen krävs det att tjänsten är lättillgänglig. Nu för tiden har de flesta 

människor en mobiltelefon och många av dem har en smartphone med möjlighet att ladda ner 

appar. Dessutom har användarna i princip alltid mobilen med sig och nära sig. Dessa anledningar 

motiverade valet att göra en mobiltjänst. Vidare hade tjänsten kunnat utformas som en 

webbtjänst anpassad för ett mobilt gränssnitt, men då hade man inte kunnat utnyttja de 

funktioner som finns inbyggda i en telefon. Valet att göra en app just för iPhone grundar sig på 

att det är den plattform jag själv använder och är insatt i.  

 

5.3.2	  Navigation	  

Det är viktigt att användaren snabbt förstår vad appen ska 

användas till och vilka olika valmöjligheter som erbjuds. Redan 

första sidan ska ge användaren en mental bild av systemets 

struktur. För att hen lättare ska kunna orientera sig bör det finnas 

indikatorer som låter användaren se var i processen eller 

kontexten hen befinner sig (Tidwell, 2005). Funktionerna och 

innehållet i EkoReko delades upp i tre kategorier: Nära mig, Sök 

och Favoriter. Utifrån detta var det lämpligt att göra en 

navigation med dessa tre kategorier som ingångar till 

underfunktionerna. Navigationen utformades som en flikmeny i                 Skärm 9. Navigation.  

den nedre panelen på skärmen (se Skärm 9), vilket är en lämplig standard i iPhone-gränssnitt 

(Apple, 2012a). Den flik som är aktiv markeras t.ex. genom en annan färg och 3D-illusion. För 
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att tydliggöra vilken typ av funktion/innehåll som fliken leder till beskrivs den med både text och 

en illustration - t.ex. ett förstoringsglas för sökfunktionen. För att navigera inom någon av de tre 

kategorierna används knappar i överpanelen (se Skärm 10). Även detta är enligt Apple (2012a) 

en lämplig standard. Knappen i övre vänsterkant backar ett steg, vilket tydliggörs genom att 

knappen är pilformad. Knappen i övre högerkant låter användaren stanna kvar på samma sida 

(ingen framåt- eller bakåtpil) men visar innehållet på ett annat sätt. Varje sökträff i listan har en 

högerpil som leder “framåt” i systemet till en mer detaljerad informationssida.  

 

5.3.3	  Listvy	  

I små gränssnitt är det extra viktigt att man funderar vilken 

information som ska presenteras och hur. Man måste helt 

enkelt prioritera bort vissa saker jämfört med om man 

designar för en läsplatta eller laptop. I EkoReko förekommer 

listvyer vid flera tillfällen: sökträffar, favoriter, m.m. För att 

tydliggöra vad en enhet i listan är för något ligger en rubrik 

överst, med större typsnitt än övrig information (se Skärm 

10). På raden under rubriken visas en mycket kort 

sammanfattning om vad som erbjuds, och på sista raden visas 

adressen. Till höger invid navigeringspilen visas avståndet 

till platsen (utifrån var användaren befinner sig, registrerat 

med telefonens inbyggda GPS), samt om stället är öppet eller 

stängt. “Öppet” förstärks med grön färg, “Stängt” förstärks        Skärm 10. Navigation och listvy.  

med röd färg.   

 
          

5.3.4	  Informationssidorna	  

Det är ingen slump vilket innehåll som finns på informationssidorna och i vilken ordning det 

presenteras. Enligt Kärkkäinen (2002) ska den viktigaste informationen placeras högst upp i 

hierarkin, vilket innehållet i EkoReko stämmer överens med. I skärm 11 presenteras principen för 

vilken typ av innehåll som är med, i skärmbild 12 och 13 visas exempel på hur det kan se ut. I 

ruta 1 (Skärm 11) resenteras namn, vad finns där, dagens öppettider och en indikation på om det 
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är öppet just nu. Ruta 2 skall alltid utgöra en extra användarnytta - för en butik kan det. t.ex. vara 

ett erbjudande, för en miljöstation visas bl.a. information om vilka behållare som är fulla. Den 

här rutan är placerad högt upp på skärmen för att användaren snabbt skall se den och uppleva att 

tjänsten ger det där lilla “plusset i kanten”, som leder till ökad användning och lojalitet. I ruta 3 

ges djupare information än i ruta 1. Här kan verksamheten beskrivas mer ingående och ytterligare 

locka användaren till besök. Som standard visas en kortversion av texten, som kan fällas ut till en 

längre version med hjälp av nedåt-pilen i rutan. Man hade kunnat välja att använda en höger-pil 

som leder användaren ett steg framåt/djupare i systemet, men det är ett medvetet val att skärmen 

fälls ut nedåt i stället. På så vis är användaren kvar på samma sida och det blir inte lika 

komplicerat att navigera runt i materialet. Det blir också lättare för användaren att skapa en 

mental bild av appens struktur. I ruta 4 ges hela veckans öppettider. Principen för ruta 1-4 är 

densamma för alla olika typer av informationssidor. Ruta 5 och vidare är anpassade efter vad 

informationssidan handlar om, men kan t.ex. utgöras av en länk till webbplatsen eller 

direktuppringning med telefonen. Från ikonen till höger i överpanelen kommer användaren åt 

extra funktioner via en pop-over meny. Här finns bl.a. en påminnelsefunktion. I Stockholms stad 

 

 

Vänster: Skärm 11. Principer innehåll på informationssidorna.  
Mitten: Skärm 12. Informationssida för butiker/restauranger/kafé m.m. 
Höger: Skärm 13. Informationssida för miljöstation/återvinningscentral.  
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finns en mobil återvinningcentral i form av en lastbil som besöker olika bostadsområden olika 

datum enligt ett visst schema. Det innebär en bra möjlighet för dem som inte har bil att återvinna 

sådant som inte kan lämnas i den vanliga källsorteringen eller miljöstationen i närheten – t.ex. 

farligt avfall och elektronik. Respondenterna i denna studies enkät uppgav att glömska är en stor 

orsak till bristande miljömedvetenhet. För att komma ihåg när den mobila återvinningscentralen 

kommer till ens eget område kan påminnelsefunktionen i EkoReko passa extra bra.  

 

5.3.5	  Pop-over	  menyer	  

Generellt sett är det svårare att strukturera innehåll i ett litet gränssnitt jämfört med i ett större. 

T.ex. får det plats en viss mängd innehåll på en webbläsarsida som öppnas i en laptop, medan 

samma innehåll kanske måste fördelas på tre olika skärmsidor när det visas i en iPhone. 

Samtidigt vill man undvika att användaren måste “klicka runt” mellan olika skärmar, då varje 

klick gör det svårare att skapa en mental bild av systemet och hur man ska navigera för att hitta 

vad. S.k. pop-over menyer låter användaren komma åt ytterligare funktioner och navigering 

samtidigt som hen är “kvar på samma plats” i systemet. Vid ett förbestämt kommando, t.ex. en 

knapptryckning, glider en semi-transparent meny in över den befintliga skärmen. I menyn visas 

knappar med olika funktioner samt möjlighet att avbryta. När användaren är färdig glider menyn 

ut ur skärmen igen, och det är väldigt tydligt att man är kvar på samma ställe i systemet 

fortfarande. Den semi-transparenta menyn gör det ännu tydligare eftersom användaren hela tiden 

kan skymta den tidigare bakgrundskärmen. Av dessa anledningar fungerar pop-over menyer bra i 

gränssnitt för mobiltelefon. I EkoReko-appen används de på flera ställen och med olika typer av 

funktioner (se Skärm 5,6,7 och 8). 

 

5.3.6	  Push-notiser	  

En tanke med EkoReko är att tjänsten ska hjälpa användaren att göra fler miljömedvetna val bl.a. 

genom påminnelser. Detta sker dels genom påminnelser som användaren sätter själv med hjälp 

av telefonens inbyggda påminnelsefunktion, men också genom så kallade push-notiser. Push-

notiser är ett kort meddelande som visas på telefonens skärm, tillsammans med en ikon som visar 

avsändarens logga. Om man klickar på meddelandet länkas man automatiskt direkt till källan och 

kan läsa mer. Genom push-notiser i EkoReko ska användaren kunna få information om aktuella 
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erbjudanden från miljövänliga verksamheter i närheten. Efter en viss tids användning skall 

EkoReko även kunna känna av vilka verksamheter som användaren besöker oftast/uppskattar 

mest, och då kunna skicka riktade push-notiser med specialanpassat innehåll. Påminnelser kan 

man relatera till Foggs (2009) beteendemodell (se 2.2.1 Beteendemodell för persuasive 

technology, sid. 13). Enligt den är beteende resultatet av tre faktorer: motivation, förmåga och 

triggers. För att en person ska utföra en avsedd uppgift krävs det att hen 1) är tillräckligt 

motiverad, 2) har förmågan att utföra handlingen, och 3) triggas att utföra handlingen. Enligt 

Fogg måste alla tre faktorer existera samtidigt, annars kommer inte beteendet uppkomma. För att 

uppmuntra ett miljövänligt beteende kan alltså påminnande push-notiser vara en effektiv och 

kompletterande funktion.  
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6	  Slutsatser	  och	  diskussion	  	  
Syftet med studien var att genom en vetenskapsbaserad designprocess ta fram ett designförslag 

för en digital tjänst som stödjer användaren att göra fler miljömedvetna val i vardagen. Slutmålet 

var att leverera digitala wireframes med ett designförslag för en ny digital artefakt. Arbetet har 

lett till insikter både kring designprocessen i sig, men också om hur man kan designa för ett 

mobilgränssnitt. I detta kapitel kommer slutsatser och diskussioner tas upp gällande de båda 

delarna.  

	  

Kontexten i vilken detta designarbete skett är olik en “verklig” situation. Det har inte funnits 

någon beställare, inte någon fördefinierad målgrupp, inga affärs- och effektmål att svara mot. 

Detta har både underlättat och försvårat arbetet. En bestämd målgrupp, affärs- och effektmål kan 

utgöra ett ramverk att arbeta kring: man har vissa bestämda saker att förhålla sig till och får 

därmed en naturlig avgränsning. Samtidigt som man måste ta hänsyn till vissa aspekter har man 

också ett hum om vad den slutliga lösningen ska innebära. Eftersom detta projekt inte haft den 

här typen av ramverk har arbetet skett väldigt organiskt. Förutsättningarna och slutmålet har 

skiftat dynamiskt beroende på den nya kunskap som arbetsprocessen stegvis lett till. Många av 

de konceptidéer som fanns i början föll bort med tiden, allt eftersom problemet belystes från nya 

håll. T.ex. togs scenarierna fram så tidigt i processen att flera konceptidéer fortfarande var 

aktuella. Så här i efterhand kan man konstatera att EkoReko inte svarar mot de flesta av 

scenarierna. I detta projekt är det okej, då scenarierna inte var definitiva utan en metod för att 

utforska problemet, generera idéer och ta reda på vilket av koncepten som var bäst. Den idé som 

slutligen gjordes fullt ut - EkoReko - var inledningsvis “bara” en underfunktion till ett större 

koncept. Arbetet har heller inte skett som något skolboksexempel enligt en linjär process - hela 

projektet fram till de sista tre veckorna bestod egentligen av en slags datainsamlings- och 

analysfas för att ens veta vad den slutgilitga tjänsten skulle bestå utav, men utgör samtidigt det 

oerhört väsentliga konceptarbetet som alltid måste genomföras. Sammanfattningsvis har det varit 

både svårare och lättare att utföra designprocessen utan en beställande kund och allt vad det 

innebär. Svårare för att man inte haft några ramar att förhålla sig till, lättare för att man kunnat 

vara flexibel och skapa helt efter eget huvud.  
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Enligt Zimmerman (et. al., 2007) är det helt godtagbart att en designprocess är organisk och 

genomförs med en utforskande ansats. Man förseslår fyra kriterier att förhålla sig till vid under 

ett interaktionsdesignarbete, för att formalisera processen och säkerställa att den bygger på en 

vetenskaplig grund. Zimmermans fyra kriterier kan sammanfattas så här (och beskrivs mer 

utförligt i 3.1 Designprocess som vetenskaplig studie, sid. 20):   

 Process: Interaktionsdesigners måste redogöra för arbetsprocessen såpass noggrant att 

andra kan reproducera den. Det finns dock inga förväntningar på att en upprepad process leder 

till samma resultat. 

Uppfinningsförmåga: Interaktionsdesigners måste visa att deras arbete lett till någonting 

nytt jämfört med tidigare forskning.  

Relevans: Traditionella vetenskapliga studier fokuserar på validitet. Zimmerman et. al. 

(2007) menar att riktmärket för interaktionsdesign istället bör vara relevans - att den framtagna 

designen är relevant för användarna i praktiken.  

Möjlighet till vidareutveckling: Antingen genom att andra ska kunna använda processen i 

andra designprojekt, eller genom att ha nytta av den kunskap som de nya artefaktena lett fram 

till. Det innebär att arbetet måste beskrivas och dokumenteras på ett sätt som gör att andra kan ha 

nytta av den.  

Designprocessen i under detta projekt svarar väl mot Zimmermans kriterier. Varje moment i 

processen är noga redogjord för i kapitlet Genomförande (sid. 25). Arbetet skulle kunna 

reproduceras, men sannolikheten är stor att andra lösningsidéer uppkommer p.g.a. att alla 

designers har sin egen förförståelse och en unik kontext att arbeta i. Gällande 

uppfinningsförmåga svarar EkoReko mot detta då det mig veterligen inte finns någon existerande 

tjänst med samma funktioner och innehåll. Det finns en mängd koncept som på olika sätt 

påminner om EkoReko, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det finns över 500 000 

appar bara för iPhone (Apple, 2012b). T.ex finns en mängd tjänster som hjälper användaren att 

hitta olika verksamheter m.h.a. GPS. Men det finns ingen tjänst som samlar “allt” miljövänligt i 

samma app på det viset som EkoReko gör. Därför svarar detta arbete mot Zimmermans (et. al., 

2007) kritium uppfinningsförmåga. EkoReko är dessutom en synnerligen relevant tjänst då 

hållbar utveckling är högaktuellt. Det finns många miljöintresserade som säkert skulle uppskatta 

tjänsten, och ännu fler måste bli det om vårt samhälle ska utvecklas på ett hållbart sätt. Här 

skulle EkoReko kunna bidra på sitt eget lilla vis. Det fjärde och sista kriteriet möjlighet till 



 55 

vidareutveckling kan uppnås på två olika plan: antingen genom att andra kan ha nytta av den 

process som arbetet utförts genom, eller genom att ha nytta av den kunskap som den nya 

artefakten lett fram till. Andra kan ha nytta av detta arbete genom att efterlikna den utforskande 

metod som använts och beskrivits i den här rapporten. Koncept- och designförslaget EkoReko 

kan också utgöra grunden för vidare arbete kring liknande tjänster. Företaget Daytona, hos vilka 

examensarbetet utförts, kan använda denna rapport samt koncept- och designförslagen som 

grund till en utvärdering för om EkoReko ska utvecklas i verkligheten.  

	  

Resultatet av designprocessen är ett koncept- och designförslag på iPhone-applikationen 

EkoReko. Ett projekt med andra resurser i form av tid, pengar och andra kompetenser hade 

kunnat landa i någon helt annan idé. Appen utgör inte den form av persuasive sustainable system 

som beskrivs i kapitlet Tidigare forskning (sid. 9) eftersom användarens resursförbrukning inte 

berörs. Men på indirekta sätt kan appen ändå utgöra persuasive technology som leder till en mer 

hållbar livsstil. Vid utvecklingen av en ny tjänst är det viktigt att hitta aspekter som kommer 

skapa lojalitet hos användaren - en bra tjänst som ingen använder kan inte ses som framgångsrik. 

Det som kommer göra EkoReko framgångsrik - förutom att det är den första tjänsten som samlar 

“allt” miljövänligt på samma ställe - är att appen erbjuder något mer än användaren förväntar 

sig. I den näst översta rutan på varje informationssida ska det alltid finnas någonting som innebär 

stor användarnytta, “det lilla extra”. Det kan t.ex. vara ett specialerbjudande från den aktuella 

butiken, eller information om vilken dag och tid i veckan man helst ska besöka 

återvinningscentralen för att slippa stå i kö. Vidare har EkoReko en personlig och social 

koppling bl.a. genom att man spara sin egen favoritlista och dela med andra. Sammanfattat är det 

alltså inte bara en rent informativ app som underlättar för användaren att göra fler miljövänliga 

val, utan appen erbjuder även en mer direkt och konkret användarnytta på olika sätt.  
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Projektets mål definierades inledningsvis så här:  

                       

“Målet med examensarbetet är att genomföra ett projekt inom  

interaktionsdesign från start till slutleverans, för att studera  

helhetsprocessen. För att skapa en bred förståelse för processen  

är målet att genomföra så många moment som möjligt som  

svarar mot de arbetsmetoder vi lärt oss under utbildningen,  

t.ex. personas, scenarios, användartester och prototyper. 

Projektets mål är att leda till digitala wireframes  

med ett designförslag för en ny digital artefakt.”  

 

Slutresultaten av detta arbete innebär att de definierade målen är nådda. Arbetet har visat hur en 

designprocess kan ske både utforskande och vetenskapligt grundat på samma gång. De viktigaste 

momenten för en interaktionsdesignprocess är genomförda, och projektet har utgjort ett 

omfattande konceptarbete. Arbetet har också resulterat i digitala wireframes för iPhone-

applikationen EkoReko. Nu kvarstår bara för mig att söka patent på EkoReko och för Daytona att 

avgöra om tjänsten ska bli verklighet eller inte.  
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8	  Bilagor	  	  
8.1	  Utvärderingsdokument	  

 
Namn på tjänsten 
Arbetsnamnet är fortfarande Etiska Val... 
 
Syfte/koncept 
Beskrivning av koncept och tjänst i stora drag. 
Tjänsten hjälper mig på resan mot en mer hållbar livsstil på lång sikt. Praktiska tips för faktiska 
livsstilsförändringar (till skillnad från rent informativa tjänster som redan finns). Tjänsten handleder inom 
olika områden som jag kan välja själv, beroende på var jag är villig att göra en förändring - t.ex. 
vattenförbrukning, elförbrukning, transport, livsmedel, minska konsumtion, hållbar konsumtion, 
källsortering. Om jag inte har så mycket engagemang att investera hjälper tjänsten mig att prioritera EN 
ändring, som också ger mest positiv effekt. Om jag vill göra mycket hjälper tjänsten mig med det. 
 
Visuell beskrivning av tjänsten (övergripande flöden, funktion) 
Inga förslag på det här stadiet. 
 
Vad är nytt och särskiljande i tjänsten? 
Tjänsten ger handledning i att göra faktiska livsstilsförändringar. Den är inte bara informativ som många 
av de tjänster som redan finns, utan fungerar som en praktisk handledning anpassad efter användarens 
engagemang och förmåga. 
 
Tjänsten ska också vara lokalt anpassad för den svenska marknaden - de tjänster som finns idag är på 
engelska. 
 
Tjänsten ska vara skalbar. Användaren kan t.ex. börja med att få enkel info om hur mycket man sparar på 
att släcka lampor, till att i slutändan ha en faktisk sensor som kan påminna om att släcka + ge 
sammanställning på hur mycket el man använder/sparar. 
 
Tjänstens skalbarhet innebär också att tröskeln till att faktiskt bli en aktiv användare är mycket lägre än 
för våra konkurrenters tjänster. Man ska inte behöva fylla i ett långt formulär som analyserar min livsstil, 
utan man ska kunna börja direkt. Om jag vet att jag inte vill välja bort varken bil eller kött ska jag ändå 
kunna få ETT praktiskt tips på vad jag faktiskt kan göra. De användare som vill gå all in ska kunna göra 
det, så väl som att medelsvensson ska få tips som passar denne. 
 
Funktion & innehåll 
En första startfunktion skulle kunna vara att användaren väljer på vilken nivå man vill lägga sitt 
engagemang, alltså om man vill bidra lite, mellan eller mycket. Steget efter kan vara att man väljer inom 
vilka områden man vill påverka: transport, elförbrukning, vattenförbrukning, källsortering etc. På så sätt 
anpassas tjänsten till en för användaren lagom nivå. (I efterhand ska man kunna ändra 
grundinställningarna om man vill göra mer eller mindre.) 
 
För en användare med lågt engagemang kanske tjänsten bidrar med information om klimatsmarta val och 
hur mycket man bidrar/sparar tack vare det. För användare med högt engagemang skulle det kunna 
handla om att använda telefonens inbyggda funktioner för att mäta sitt beteende. t.ex. ta tid varje gång 
man duschar, eller mäta hur långt man åker bil. Tjänsten kan sedan ge förslag på hur man lättast ändrar 
sitt beteende, och användaren ska kunna se sin förändring över tid. 
 
Användaren ska kunna välja olika “program” att följa, ex. “Minska min vattenförbrukning med 20 % på 1 
månad” eller “Minska min totala klimatpåverkan med 30 % på ett år”. Användaren registrerar under 
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programmet sitt beteende (ex. hur länge man duschar), får tips på förbättringar och kan följa hur 
vattenkonsumtionen förändras över tid. 
 
Någon form av belöningssystem/motivation bör finnas - att man kan tävla mot vänner, samla “poäng”, att 
man ser hur mycket man sparar räknat i energi/pengar/kalorier (om man t.ex. promenerar istf att ta bilen). 
 
Vilka är målgruppen? 
Vad vill vi att målgruppen ska veta, känna och göra? 
Bred målgrupp - “bekväm medelsvensson”. Vi vill nå ut till de i Sverige som har viljan att bidra men som 
inte riktigt vet hur / har tiden / vet var man ska börja / inte kan ändra allt på en gång. Målgruppen vi väljer 
ställer också krav på tillgänglighet - alla har t.ex. inte iPhone. Kan vi komplettera med webbtjänst, e-
posttjänst eller SMS? 
 
Vi vill att målgruppen ska känna att det är sporrande och lite kul att använda tjänsten. De ska helst 
använda den varje dag, eller i alla fall ett par gånger i månaden. Vi vill att målgruppen ska känna att 
tjänsten är en välvillig och smart hjälp på vägen, inte någon moraltant. 
 
Vad är slutleveransen? 
Slutleveransen skulle kunna vara en mobilapp (med ev. kompletterande plattformar - se ovan). 
 
Möjligheter och risker 
Möjligheten ligger i om vi hittar rätt nisch på vår tjänst i förhållande till de som redan finns. Det verkar inte 
finnas något liknande på den svenska marknaden och där kan vi fylla ett stort tomrum. Det som finns i 
nuläget har en hög tröskel in - man måste gå igenom långa formulär för att analysera sin nuvarande 
energikonsumtion. Vi har möjlighet att skapa lägre insteg till vår tjänst än våra konkurrenters, vilket 
kommer göra vår tjänst mer använd och framgångsrik.   
 
Två effektmål skulle kunna vara att 1) skapa livsstilsförändring på lång sikt, och 2) stödja konsumentkraft. 
Når vi målen har vi verkligen gjort en bra insats för en bättre värld! 
 
En risk ligger i att det redan finns liknande tjänster på marknaden. Vi måste nischa oss ännu mer. 
 
En annan risk är om användarna inte känner någon lojalitet jämtemot tjänsten - hur ska vi få dem att 
faktiskt använda den regelbundet under en längre period? Risken är att användarna tröttnar efter ett tag. 
Poängen med vår tjänst är att man ska använda den regelbundet under en längre period. Vi måste veta 
mycket mer om tankemönster/beteende kring detta för att veta hur vi skapar lojalitet. Vi vet att det är en 
bra idé med någon form av belöningssystem - men vilket är rätt för just den här tjänsten? 
 
Övrigt 
Det krävs en hel del ytterligare research för att driva igenom projektet. En mer omfattande 
omvärldsbevakning behöver göras. Vi måste också veta mer om beteendemönster/KBT. 
 
Linda kommer under sitt examensarbete att studera vetenskapliga artiklar som kan relateras till 
beteendeförändring och hur detta kan nås med hjälp av digitala medier. Målet med examensarbetet är att 
göra förslag på innehåll/funktioner och grundläggande skisser/wireframes, grundat på de vetenskapliga 
studierna. 
 
Skillnad mot Naturskyddsföreningens Gröna Guide: 
Gröna Guiden på webben har i huvudsak två tjänster: information om hur man kan leva 
miljövänligt/energisnålt inom olika områden, samt ett test där man räkna ut sin klimatpåverkan + få tips på 
ändringar. Gröna Guiden App är fin och funktionell men fortfarande rent informativ. Det vår tjänst har som 
Gröna Guiden saknar är uppföljande “program” som man använder under en längre period och som kan 
mäta beteendeförändringar. Fokus ligger alltså på handfast förändring jämfört med information. 
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8.2	  Personas	  
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8.3	  Anteckningar/insikter	  från	  användartest	  
Matilda 1 & 2: 
Gillar Allmänna appen och “Nära mig” bäst. Föredrar “kompis” framför “formellt”. 
 
Stina 
Prioriteringshjälpen: Gillar idén, bra att det kommer rangordnade tips. Tror att jag skulle använda tjänsten, men det 
känns som en engångs-grej. Jag skulle vilja någon form av fördjupning eller ta del av fler exempel. Vore kul att se 
statistik - sätta individen i ett sammanhang och visa att den egna insatsen faktiskt gör en skillnad. “Jag bidrar till den 
stora helheten”. 
 
Allmänna miljöappen: Gillar allmänna appen bättre än priotjänsten. Vore jättebra med “nära mig”. Det saknar jag. 
Perfekt att se öppettider och kommunikation dit. Bra att kunna göra olika saker och få information. Bra att kunna se 
hur jag har förbättrat mig. T.ex. miljöstationer finns ofta men svåra att veta var de ligger. Jag skulle vilja se var det 
finns ekologisk kafé/bageri, vegansk/vegetarisk restaurang. 
Skulle kunna vara kul att tävla. Vore bra att få tips från andra “här har jag testat den här bra veggie-restaurangen”. 
Personligt och ärligt. 
 
Klimattestet: Bra att få konkreta tips: byt dina 20 minuter dusch mot 16 minuter så sparar du xx, så man inte måste 
sitta själv och räkna ut det. Jag gillar saker som mäter saker: t.ex. hur mycket man sover, hur mycket kalorier. Känns 
som att det redan finns liknande på nätet. Långt test - lätt att bli avbruten, för omständigt, tidskrävande. 
 
Tonalitetstest 1: “Jag saknar dig” - kompis. 
Tonalitetstest 2: Känns mer seriös med den formella. Den andra är för lättsam. Man tar det mer “wow”, seriöst med 
informationen. Ser proffsigt ut med uppställningen i listan. Kompisen är mer som en bild/kollage, formella ser mer 
maffigt ut. Gillar den formella bäst. 
 
Om du gör miljömedvetna val - vad är det som motiverar dig? 
Jag köper ekologiska produkter när jag har råd, alltid ekologisk mjölk och ägg. 
Det som motiverar mig är att jag känner att jag är en duktig medmänniska. Det är inte så ansträngande att t.ex. 
släcka i rum du inte använder. Det blir en vana - och är det en vana är det inte jobbigt. Numer är lampsläckningen 
mer en vana. 
 
Vad skulle få dig att göra fler miljömedvetna val? 
Om det är lättare - om det fanns källsortering i mitt hus. Tillgång - om det såldes närproducerat i mitt område skulle 
jag handla där. 
 
Vad får dig att INTE göra miljömedvetna val? 
Lathet. Okunskap. Brist på information. Jag gör säkert mycket som jag inte vet om att det är dåligt för miljön. Det 
finns mycket som man inte tänker på - t.ex. smink, schampo, produkter. Finns ingen källsortering i huset - blir inte att 
jag sorterar längre. Det känns jobbigt att slänga konservburkar i vanlig soppåse. 
 
Övriga tankar: 
Saknar kort och saklig info om hur vissa produkter eller beteenden påverkar miljön. När man Googlar inom 
miljöbloggar hittar man långa inlägg med personliga värderingar “du är en dålig människa som inte är miljövänlig”. 
Om folk får dåligt samvete kommer de gå därifrån. Man måste uppmuntra istället. 
 
Inger 
Allmänna miljöappen: Vet inte vad jag själv behöver och vill ha. Tolkar “info”-knappen som “så använder du appen”. 
Skulle du själv använda appen: Om jag först var lite taggad att vara miljömedveten. Intitialt: hitta något som 
överhuvudtaget är intresserad av mijlö. Appen kräver att du redan är miljöfrälst. Måste finnas en ingång, något som 
innebär en konkret vinst för mig att använda appen - spara pengar, vinna pris. Grafik är jättebra, humoristiskt 
utformade tabeller. Visuellt tydligt, ser roligt ut/ger någon underhållning. Tecknad film som illustrerar något. 
Spelbetonat med något vinstresultat. Tävla mot andra. Mäta i siffror och räkna ihop. Man kanske inte vill vinna i 
“siffror”/kurva - lekfullt: vinn en stjärna. Visuell form. 
Kommer användaren orka registrera sin livsstil, ex hur mycket man duschar? 
Se det inte som att folk kommer att använda tjänsten jämt under en längre period, utan locka folk att gå mer i det här 
och fastställa hur de ligger till under en begränsad period delta i en tävling för att få dem att testa. Tävlingsmoment 
får dem att iaf testa appen, ex. under 4 veckor. Registreringen ska göras på ett fåtal fronter, ex. transport, el/vatten, 
livsmedel. Tre poster att tänka på. Man väljer områden och går med och deltar - är med under en begränsad tid och 
kan vinna ett pris om två månader. Det i sig kanske får kanske användaren att blir lite mer miljömedvetna i slutändan. 
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Förenkla registreringen genom att koppla till energibolagen? Innebär fördel för användaren: snabbare koll än att 
logga in på Fortum.se. 
 
Priohjälpen: Mer sannolikt att man gör något om man får hjälp att välja område. Det här är precis det jag skulle vilja 
ha, snarare än “Allmänna appen” som är mer omfångsrik. Den kräver att du måste vara lite tänd på miljön redan 
innan. Priohjälpen är bra för alla “medelsvensson” som inte är superintresserade. 
Skulle du själv använda Priohjälpen? Tja, fortfarande måste jag känna “whats in it for me”. Mer än att bara spara 
miljön - något på det personliga planet. Tror fortfarande att man måste locka med tävling/pris för att folk ska gå med. 
Kan man få med bostadsrättsföreningar/företag? Rikta sig både mot individer men också mot föreningar. Det ska 
gagnar föreningen eller arbetsgivaren. Utforma det så att det finns ett tilltal mot individen och ett tilltal mot 
organisationer. 
Om du valt två domäner och får 3 prioriterade tips, skulle du göra de i verkligheten? Det är mycket möjligt. Utlova 
vinster: ny produkt från sponsrande företag. Priohjälpen kan vara ingången som leder till att man senare går in på 
Allmänna miljöappen. 
 
Klimattestet och sparprogram: Gillar jordkloten. Tjänsten låter fantastisk men det kräver att man använder appen 
under lång tid. Ser framför mig formuläret på dator eller ipad snarare än i mobil. Orkar inte så mycket fakta och 
formulär på liten skärm. Bra med mobil är att man alltid har den med sig. Om det inte är enkelt blir det inte av. 
Skulle du orka fylla i formuläret och följa sparprogram? Vet inte om jag orkar så mycket i detalj. Priohjälpen var snabb 
och användbar för oss som inte är så uthålliga. Klimattjänsten är ett trappsteg högre - måste vinna något eller pushad 
av arbetsgivaren eller föreningen. 
Om jag vet att jag slösar på en front - hur mycket måste jag spara på en annan front för att väga upp? Alternativ: 
Klimattest + Priohjälp = Tips på vilka domäner du kan och vill ändra. 
 
Miljösmart nära mig: Låter jättebra. Vore bra med koppling till butikernas erbjudanden. Vill ha med aktiviteter också. 
Halva Stockholm är singlar - eco-dejting. 
 
Tonalitetstest 1: Vi saknar dig 
Tonalitetstest 2: Kompis 
 
Vad motiverar dig att göra miljövänliga val? 
Tänker främst på lokala miljön, mitt egna välmående. Tänker inte på global warming. Det är viktigast med den miljön 
där jag själv befinner mig. Sopsorterar snarast för att det ska vara ordnat i soprummet snarare än för miljöns skull. 
 
Vad skulle få dig att göra fler miljövänliga val? 
Något jag gör ihop med andra, tävlingsmomentet, social komponent. Samarbeta med några vänner mot några andra. 
Lättare om man inte är ensam person - förening, grupp, arbetsplats. 
 
Vad får dig att inte göra miljövänliga val? 
Glömska, oengagemang, brådska, tidspress, stress. 
 
Bosse 
Allmänna miljöappen: 
Inte omöjligt att jag skulle använda appen. Jag är ingen uttalad miljökämpe, men jag tycker om konceptet att närma 
sig miljötänk. Inte tråkigt “du ska göra det och det” men den här är tillvänjd. Ett smart sätt att närma sig ett “tråkigt” 
ämne. Miljö i olika aspekter i olika nivåer. Hitta miljöstation - jättebra - mest påtagliga användningsområdet. Testerna 
är mer riktat till någon som redan är miljöfrälst. 
 
Priohjälpen: 
Också en smart grej. Skulle mycket väl kunna tänka mig att använda. I vilken situation/vad har föranlett användandet 
av appen: Väldigt höga elpriser. Skulle infot vara tillräcklig motivator för att du ska ändra dig: Om det är hög 
procentsats jag kan spara/jag förbrukar nu. Idag har jag inte sett tillräckliga skäl för att att ändra mig. Måste 
presentera “whats in it for me” för att motivera - tjäna/spara. 
 
Klimattestet: 
Helt ok. Lättillgänglig smart liten sak som ger raka besked. Mobilskärm: lättillgänglig och inte plottrig. Helt annat 
upplägg på datorskärm. Generellt så kan en smart lösning på ett lite tråkigt ämne - göra det enkelt och tillgängligt 
med ny teknik - skulle kunna få t.o.m. mig att använda den. 
Sparprogram: Minska med % - helst vill jag ju minska till 0! Hypotetisk fråga som lätt hamnar utanför verkligheten. 
Vänd på det: hur mycket KAN jag minska (utan att behöva stryka TV, dator och varmvatten). Ex. “Det visar sig att du 
med x och x kan få ner din elförbrukning med z kr.” (Låter som en mix med priohjälpen.) 
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Vilken tjänst/upplägg gillar du bäst? Jag tycker om approachen med tydliga underavdelningar, max 4 (Allmänna 
miljöappen). Lite olika, det tror jag absolut på, istf en smal som kanske blir ointressant. Här har vi “the general 
entrance”. Kan vara intressant att testa, men “miljösmart nära mig” har jag mest nytta av. För smalt med bara 
“miljösmart nära mig”. Blir för smalt och ointressant att bara ha en av tjänsterna. 
 
Tonalitetstest 2: Spelar inte så hemskt stor roll men lite roligare med grafik. Kanske kombo med grafiska ikoner 
istället för punktlista. 
Tonalitetstest 1: Ser inte så stor skillnad. Spelar inte så stor roll. Kanske skulle ta den där (formella), känns lite mer 
mogen. 
 
Vad motiverar dig att göra miljövänliga val? 
Begränsar sig till viss sortering: glas, pant. Det som motiverar är att jag får pengar tillbaka på pant. Det tar lite emot 
att slänga glas i soporna och därför sorterar jag dem. Så mycket miljösamvete har jag. 
 
Vad skulle få dig att göra fler miljövänliga val? 
Enklare hantering, bekvämare hantering. För all del, en sån här app kan mycket väl väcka ett halvsovande 
miljömedvetande. Den är “kul”, det kan bli en liten aha-upplevelse. 
 
Vad får dig att inte göra miljövänliga val? 
Jag är ingen miljönisse överhuvudtaget. Än. Svårt att säga. 
Vad får dig att säga att du inte är en miljönisse? 
I min vardag ser jag inte mig alls som en miljöbov, inte dåligt samvete över min livsstil. Letar inte aktivt eller miljöval 
heller. Anser inte att jag påverkar miljön så mycket. 
 
Insikter: 

● I princip alla gillar Allmänna miljöappen. 
● I princip alla föredrar “lättsam kompis-tonalitet” istf formell tonalitet. 
● Infografik uppskattas jämfört med textinfo. 
● Tjänstens uttryck bör vara “här finns lite allt möjligt för dig om du vill”, snarare än “du måste göra det här och 

det här för miljön annars är du en miljöbov”. 
● Funktionen Miljösmart nära mig - lätt, praktisk, konkret användningsnytta. 
● Funktionen Klimattestet - långt formulär - kräver mycket engagemang = risk för avhopp. 
● Funktionen Priohjälpen - användarna tycker att idén är bra men hade vissa problem att förstå 

utformningen/upplägget/hur och när man använder den. (Kan bero på mina skisser). Vill veta “what’s in it for 
me” för att motivera använding. 

● Incitament för användning av tjänsten: ska hjälpa mig lösa ett problem (var finns närmsta miljöstation?) 
eller hjälpa mig vinna/tjäna något (tid, pengar, pris). 

● Socialt/personligt är bra: antingen tävla med/mot andra (vem kan spara mest el på 1 månad), eller 
rekommendera vänner (bästa vego-restaurangen i Vasastan). 

● Mer troligt att man ändrar sig i praktiken om man får hjälp att välja område. 
● Bekvämlighet 

○ - Inger: “Om jag vet att jag slösar på en front - hur mycket måste jag spara på en annan front för att 
väga upp?” 

○ - Bosse: “Vill veta hur mycket jag kan bidra utan att behöva sluta använda TV, dator, varmvatten.” 
(Funktionen att välja ex. “Sänk min elförbrukning med 20 % på 12 månader” hypotetisk fråga som 
lätt hamnar utanför verkligheten - i en perfekt värld vill jag ju sänka med 100 %.) 

○ Stina: “Jag källsorterar inte nu när det inte finns någon sortering i föreningen”. 
● Funktionen Mät din duschtid/elförbrukning/etc. - måste utredas mer hur det skulle fungera praktiskt - vilken 

typ av registrering/sensorer är aktuella? Avgränsa bort från detta projekt? 
● Tjänstens mål bör kanske snarare vara “väcka ett intresse” än “omvända alla till miljöengagerade”. 
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8.4	  Flödesschema	  EkoReko	  

 
 

 
 
 
 
 
8.5	  Enkät	  

På nästa sida visas en sammanställning av resultaten från enkäten. 
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47 svar

Sammanfattning Se hela svar

Gör du MEDVETET miljövänliga val i vardagen? (Till skillnad från att man t.ex. omedvetet köper ekologisk mjölk.)
Jag gör nästan aldrig några miljövänliga val medvetet. 3 6%

Då och då gör jag miljövänliga val medvetet. 23 49%

Ja, rätt ofta gör jag miljövänliga val medvetet. 9 19%

Ja, nästan varje dag gör jag miljövänliga val medvetet. 12 26%

Frågor om dina miljövänliga val

Vilka miljövänliga val gör du? - Släcker lampan när jag går ut från rummet
Nästan aldrig 7 15%

Då och då 8 17%

Ganska ofta 14 30%

Varje dag 15 32%

Vilka miljövänliga val gör du? - Köper energisnål hemelektronik
Nästan aldrig 19 40%

Då och då 13 28%

Ganska ofta 9 19%

Varje dag 3 6%

Vilka miljövänliga val gör du? - Åker kommunalt/cyklar/promenerar istället för att åka bil
Nästan aldrig 2 4%
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Då och då 5 11%

Ganska ofta 12 26%

Varje dag 25 53%

Vilka miljövänliga val gör du? - Källsorterar
Nästan aldrig 3 6%

Då och då 8 17%

Ganska ofta 17 36%

Varje dag 16 34%

Vilka miljövänliga val gör du? - Lämnar inte elektronik i standby - stänger av helt istället
Nästan aldrig 16 34%

Då och då 11 23%

Ganska ofta 11 23%

Varje dag 6 13%

Vilka miljövänliga val gör du? - Handlar ekologiskt/KRAV-märkt eller liknande.
Nästan aldrig 7 15%

Då och då 16 34%

Ganska ofta 13 28%

Varje dag 8 17%

Vilka miljövänliga val gör du? - Sparar vatten - duschar snabbt t.ex.
Nästan aldrig 18 38%

Då och då 14 30%

Ganska ofta 8 17%

Varje dag 4 9%
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Vilka miljövänliga val gör du? - Handlar efter säsong
Nästan aldrig 10 21%

Då och då 15 32%

Ganska ofta 16 34%

Varje dag 3 6%

Vilka miljövänliga val gör du? - Äter vegetariskt en hel dag
Nästan aldrig 22 47%

Då och då 8 17%

Ganska ofta 9 19%

Varje dag 5 11%

Om du gör några andra miljövänliga val än de som nämns i frågan ovan, skriv dem här:
Tåg istället för flyg. Kör lite bil. Köper kläder från märken som är medvetna om sina

ekologiska avtryck. - Försöker boka tåg istället för flyg Nästan aldrig Jag väljer tågresa framför flyg inom resor inom

Sverige

Vad är det som motiverar dig att medvetet göra miljövänliga val?
Att värna om miljön. Det får mig att känna mig tillfreds att veta att jag bidrar till en bättre miljö och värld för både djur och natur. Skönt att lura sig själv

att man är duktig. Det är man inte. Man ska värna om vår miljö. Miljön är viktigt och vi människor har en stor påverkan på miljön. Ekosystemet är ett

självfungerande system och som det verkar nu så håller vi på att rubba balansen i detta system vilket kommer resultera i stora förändringar på naturen. Jag

får dåligt samvete annars. Sunt förnuft Att det kan göra lite skillnad och att jag borde bidra till att inte skräpa ner mer än nödvändi ...

Frågor om motivation

Vad får dig att INTE göra medvetna miljövänliga val?
Jag har inte så bra koll på vad som är miljövänligt och inte. 12 26%

Jag är inte så intresserad. 6 13%

Jag har inte tid. 12 26%

Jag har inte råd - det är för dyrt. 25 53%

Det känns inte som att mina val gör någon skillnad i det stora hela. 9 19%

Jag skulle vilja leva mer miljövänligt men då måste man ju dra ner på annat. 9 19%

Det känns som ett kravfyllt "måste" och då blir det inget av det. 2 4%

Jag orkar inte. 15 32%

Jag glömmer. 16 34%

Other 6 13%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.
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Vad skulle få dig att göra fler medvetna miljövänliga val?
Att se hur mina miljövänliga val bidrar till bättre miijö. 24 51%

Information om hur mina icke-miljövänliga val påverkar miljön negativt. 14 30%

Att spara pengar. 24 51%

Om jag blev påmind. 9 19%

Att kunna jämföra/tävla mot mina vänner. 7 15%

Om min omgivning skulle leva miljövänligt skulle jag också göra det. 9 19%

Om det var roligt. 14 30%

Att mäta hur mycket jag lyckas förändra mig. 16 34%

Other 5 11%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

Tänk dig att det fanns en digital tjänst som hjälper dig att leva mer miljövänligt. Den ger dig information, peppar dig, påminner
dig, mäter dina förändringar m.m. Skulle du använda tjänsten?

Ja 16 34%

Nej 5 11%

Kanske 26 55%

Vill du tillägga något?
I frågan: Vad skulle få dig att göra fler medvetna miljövänliga val? valde jag 4 alternativ för jag tycker att alternativet "Om det var roligt" täcker in

alternativet "Att kunna jämföra/tävla mot mina vänner." Det senare alternativet känns som en lösning på att göra det hela roligare... :) Nej Jag

skulle använda tjänsten om den var enkel och rolig att använda. Det får inte bli ett tråkigt måste. Tjänsten skulle vara intressant om det gick

snabbt att komma igång. Och att jag inte behövde "bokföra" allt. Hellre på en övergripande nivå där jag checkar av vissa ställningstagande. Ex vis "Jag

köper ...
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Avslutande frågor

Vad är din främsta sysselsättning?
Jobbar 28 60%

Pluggar 18 38%

Annat 1 2%

Hur gammal är du?
16-25 år 13 28%

26-35 år 25 53%

36-45 år 6 13%

46-55 år 1 2%

56-65 år 2 4%

Är du intresserad av miljöfrågor?
Inte alls intresserad 3 6%

Lite intresserad 15 32%

Ganska intresserad 24 51%

Mycket intresserad 5 11%

Tryck på "Skicka" här under. Tusen tack för din medverkan! /Linda

Antal dagliga svar
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