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Abstract 
Today smartphones and mobile applications are a part of our everyday life and information 

has become more accessible then ever before. The notion of sustainability was established in 

1987 and is just as relevant now as then. Sustainable Interaction Design is still today a rather 

unexplored area, nonetheless important to examine. 

The purpose of this thesis is to study how mobile applications can help and encourage users to 

a more sustainable lifestyle. Further more we wanted to look into the awareness of people and 

their willingsness to change their everyday life. By choosing two different mobile 

applications with a focus on environmental questions we have analyzed how users are 

allowed to be affected. The result is also based on one survey and one focus group. The result 

is interpreted based on previous research by Jeffrey Bardzell and Shaowen Bardzell, Elina 

Eriksson and Daniel Pargman, Maria Normark and Jacob Tholander with theories around 

Critical Design, Vanilla Sustainability and Perfomative Design. Our conclusion is that mobile 

applications can help users to a more sustainable living. For users to be encouraged and 

affected we have defined som key factors. Pleasing aesthetics and structure are required, the 

information published should not be ambiguous, but clear and accurate, and the behaviour 

that is encouraged should benefit the user. Additional we have discovered a connection 

between awareness and the willingness to change. 

 

 Keywords: Vanilla Sustainability, Sustainable Interaction Design, Sustainability, Critical 

Design, Mobile Application. 
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Sammanfattning 
Smarta telefoner och mobilapplikationer är idag en del av vår vardag och information har 

blivit mer lättillängligt än någonsin. Begreppet hållbarhet definierades år 1987 och är lika 

aktuellt då som nu. Hållbar interaktionsdesign är idag ett relativt outtforskat område och som 

är, möjligtvis just därför, viktigt att undersöka.   

Syftet med denna studie är att undersöka hur mobilapplikationer kan hjälpa och uppmuntra 

användare till en mer hållbar livsstil. Samtidigt ville vi undersöka medvetenheten och viljan 

till förändring hos människor i vardagen när det kommer till hållbara val. 

Vi har valt ut två applikationer med miljöfokus och med hjälp av dem har vi analyserat hur 

användare blir påverkade av miljörelaterade frågor. Resultatet är även baserat på en 

enkätundersökning och en fokusgruppstudie. Vi har tolkat resultatet utifrån tidigare forskning 

av Jeffrey Bardzell och Shaowen Bardzell, Elina Eriksson och Daniel Pargman samt Maria 

Normark och Jacob Tholander med teorier kring kritisk design, vanilla 

sustainability och perfomative design. Vi har kommit fram till att mobilapplikationer kan 

hjälpa användare till en mer hållbar livsstil. Vi har definierad några viktiga faktorer för att 

användare ska bli påverkade och uppmuntrade. En tilltalande estetik och struktur krävs, 

informationen som ges ut bör inte vara tvetydig utan klar och korrekt samt att den 

beteendeförändring som uppmuntras gärna ska gynna användaren själv. Vi har även funnit en 

koppling mellan medvetenhet och förändringsvilja.  

 

Nyckelord: vanilla Sustainability, hållbar interaktionsdesign, hållbarhet, kritisk design, 

mobilapplikation, performativ design. 
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1. Inledning 
 

Vi lever i en enormt föränderlig tid. Den digitala utvecklingen går allt snabbare framåt. 

Smarta telefoner är en del av vår vardag och med dessa kommer applikationer som vi 

använder och förlitar oss på för att vår vardag ska fungera. Samtidigt är världen i kris. 

Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer, extremt väder, kärntekniska 

olyckor och krig är något som kan hända och händer varje dag (krisinformation.se, 2015). 

Att hållbarhet är ett aktuellt ämne är ett faktum, och miljön och klimathotet är en stor del av 

detta. Den digitala utvecklingen bidrar till skapandet av nya tjänster som tidigare inte 

existerat. Nya sätt att kommunicera. Nya sätt att leva. Vi ställer oss frågan ifall det är möjligt 

att den digitala världen kan hjälpa oss till att skapa ett mer hållbart samhälle. Kan en 

mobilapplikation hjälpa och uppmuntra användare till en mer hållbar livsstil? 

 

Klimatmötet, COP21, som ägde rum i Paris december 2015 blev detta år extra viktigt då det 

första globala klimatavtalet stod klart. En milstolpe för världen och den hållbara 

utvecklingen (Regeringen, 2015). Avtalet slog fast att den globala temperaturökningen 

skulle hålla sig under två grader med en ambition att begränsa den till 1,5 grader men 

världen behöver göra drastiska förändringar för att vi ska nå klimatmålen. För att 

temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till två grader behöver de globala 

växthusgasutsläppen mer än halveras till år 2050 och vara nära noll år 2100 (Miljömål, 

2015). För att en sådan kraftig omställning av samhället ska lyckas behövs insatser från alla 

håll men går problemen att lösa på individnivå eller sträcker de sig längre, bortanför 

medborgarna? 1 

 

 

 
 

                                                
1 Agnes Zetterman. 2015. Seminarie 4. VTM II. Södertörns Högskola. Muntligt godkännande från kursansvarig att använda 
utdrag från tidigare texter i kursen MTC. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka förändringsvilja hos människor i 

vardagen. Med en djupare förståelse för intresset, medvetenheten och viljan till förändring 

gällande miljöfrågor i förhållande till medieteknik, har vi undersökt om mobilapplikationer 

kan uppmuntra denna förändringsvilja.  

Vår ambition är att undersökningen ska leda till kunskap som kan unyttjas vid utformandet av 

applikationer med värdeladdat innehåll, som exempelvis hållbarhet. Förhoppningen är att vi 

får en djupare förståelse för vad det innebär att designa för hållbar interaktion. En sådan 

förståelse som också går att applicera på andra områden, där värdeladdad information 

förekommer.  
 

2.2 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen för denna undersökning är:  

 

– Hur kan mobilapplikationer hjälpa att ändra och uppmuntra användare till en mer 

hållbar livsstil? 

 

I denna studie analyserar vi två mobilapplikationer (Grön Guide och GreenApes) med 

inriktning på miljö. Vi har som förhoppning att dessa två mobilapplikationer kan hjälpa oss 

med att besvara vår frågeställning.  

2.3 Avgränsning 

Bland de miljöapplikationer som finns på marknade har vi valt ut två applikationer med 

hållbarhetsfokus för jämförelse och analys. Den ena är en applikation bestående av 

användargenererat material medan den andra är skapad av en organisation, det vill säga att 

den innehåller redaktionellt material. Anledning till att vi valt att arbeta med just dessa två är 

för att vi anser att de representerar två olika sidor av informationsdelning, dessa kommer att 

diskuteras senare i denna rapport.  
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2.4 Bakgrund 

2.4.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling fastställdes och slog igenom i samband med 

Brundtlandrapporten år 1987 och används för att visa vägen för en önskvärd 

samhällsutveckling. Enligt Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" 

publicerad år 1987 innebär hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov och är den 

definition som blivit mest citerad (Förenta Nationerna [FN], 2012). Det innebär följaktligen 

att säkerhetsställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande samhällelig, kulturell 

och ekonomisk utveckling - i balans med jordens ekologiska system (Stiftelsen Svensk 

Industridesign [SVID], 2009). En hållbar ekonomisk och social utveckling är därmed inte 

möjlig om naturresurserna överexploateras och miljön förstörs (Naturskyddsföreningen, 

2015). Brundtlandsrapporten innehåller två grundläggande koncept. 

Behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska 

ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida 

behov som också bestäms av teknologi och social organisation (KTH, 2015). 

Trots definitionerna kan det vara svårt att tolka begreppet och veta exakt vad som görs eller 

behöver göras för att främja en hållbar utveckling.  I Sverige har regeringen bestämt strategier 

för att hållbar utveckling ska finnas med i alla styrdokument för svensk politik. 

När det kommer till ett hållbarhetsperspektiv som handlar om miljö är design ett viktigt 

verktyg. Med hjälp av design och designprocesser finns en möjlighet att förhindra fortsatt 

miljöförstöring och tillgodose människans behov utan att tära på jordens resurser. 
 

Exempel på detta är:  
 

– Visualisera allvarliga miljöproblem och komplexa utmaningar på ett lättillgängligt 

sätt. 

– Omvandla en resurskrävande produkt till en tjänst som ger lika mycket eller mer 

värde. 

– Skapa lösningar och tydliga budskap som uppmuntrar till förändrat beteende. 

– Skapa nya system, produkter och tjänster som använder mindre och levererar mer. 
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– Göra miljöteknik intuitiv och mer lättillgänglig (SVID, 2009). 
 

2.4.2 Hållbar interaktionsdesign 

Eli Blevis har varit en viktig person inom utvecklingen av hur interaktionsdesignprocessen 

kan se ut. I en rapport 2007 definierar Blevis konceptet av hållbar interaktionsdesign (SID- 

sustainable Interaction Design). Design enligt Blevis är handlingen att välja bland eller 

informera om val av framtida sätt att leva. Hans utgångspunkt är att hållbarhet måste vara en 

central del av interaktionsdesign. Men hållbarhet är en vag term som används och missbrukas 

av många enligt Blevis och är därför noga med hur termen används i samband med 

interaktionsdesign. Han förklarar att hållbarhet kan omfatta delar av miljön, folkhälsan, social 

jämlikhet och rättvisa, liksom andra villkor och val som påverkar mänskligheten och miljön. 

Följande ligger fokus främst på miljömässig hållbarhet och kopplingen mellan interaktiv 

teknik och användningen av resurser. Blevis utgår bland annat från frågan om hur interaktiv 

teknik kan användas för att främja mer hållbara beteenden hos användaren. Han menar att en 

viktig del gällande designers roll är att använda hållbarhet som en kritisk lins i utformandet av 

interaktiva system (Blevis, 2007).      

Vidare identifierar Blevis fem viktiga principer gällande mål för hållbar interaktionsdesign: 

    

1. Förhållandet mellan uppfinning och påverkan. Idén om att varje utformning av nya 

fenomen är ofullständiga utan en redogörelse för vad som kommer att hända med 

dessa i framtiden och vilken inverkan de har på samhället. 

2. Att främja förnyelse och återanvändning. Detta innebär att först och främst överväga 

möjligheterna för förnyelse och återanvändning av befintliga artefakter eller system 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

3. Att främja kvalité och jämlikhet. Det är nödvändigt att betrakta kvalité som 

användningens livslängd och på så sätt implementera medel för att förnyelse och 

återanvändning av system ska vara möjliga. Här är det också centralt att systemet är 

flexibelt och matchar användarens behov. 

4. Frigörandet av ägande och identitet. Den virtuella världen har förändrat sättet på 

ägandet av information och hur den personliga integriteten konstrueras. Det är viktigt 

att ta hänsyn till denna aspekt då den står för en stor del av dagens interaktionsdesign. 
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5. Återanvädning av befintliga system. Precis som genom att främja resursanvändningen 

i naturen genom utformningen av olika metoder kan vi se hur detta också kan kopplas 

ihop med hur ett system kan uppnå maximal användning. Här menar Blevis att det är 

centralt att hitta hälsosamma alternativ gällande användning för att främja hållbar 

interaktionsdesign (Blevis, 2007).2  

 

2.4.3 Mobilapplikationer som stödjer hållbarhet  

Som stöd för analys och resultat har vi valt ut två mobilapplikationer som har som syfte att 

främja individer till en mer hållbar livsstil. I och med att dessa applikationer har en markant 

skillnad mellan sig vad gäller användning och interaktion så tror vi att dessa kan hjälpa oss 

med att besvara vår frågeställning.  

 

GreenApes 

Applikationen GreenApes kan ses som ett ”socialt hållbart nätverk” där användare har 

möjlighet att inspirera varandra till en mer hållbar livsstil. Det innebär att användare 

dokumenterar de ”gröna val” som görs i vardagen, exempelvis vegetariska recept eller att 

användaren cyklat till arbetet. Allt för att motivera och inspirera varandra till att välja mer 

vardagliga gröna alternativ. Användaren skapar en egen profil där poäng kan samlas i form av 

nötter utifrån användarens gröna val. Intjänade nötter gör det möjligt för användare att tävla 

mot varandra. Om användaren känner för att tävla och spela så är målet att växa sig till en 

”milljögorilla” genom att handla lokalt, äta vegetariskt, cykla, med mera. Med andra ord 

fungerar det som ett belöningssystem för användarens gröna prestationer. Applikationen gör 

det också möjligt att bara följa andra användare för att inspireras av deras gröna val. Systemet 

har även som syfte att göra det möjligt för användaren att dela med sig av vilka gröna val som 

finns i närheten och på samma sätt kan användaren även se vilka hållbara val som finns i hens 

närhet med hjälp av GPS-funktion, exempelvis hållbara restauranger (GreenApes, 2013). 

 

När man som användare öppnar applikationen möts man av en sida med ett dynamiskt flöde, 

vilket betyder att det uppdateras när andra användare postar sina hållbara tips och idéer, ett 

samlat flöde för alla användare totalt. Strukturen och navigationen är uppbyggd med tre större 
                                                
2 Klerks, Josephine. 2015. Seminarie 4. VTM II. Södertörns Högskola. Muntligt godkännande från kursansvarig att använda 
utdrag från tidigare texter i kursen MTC.  
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kategorier/flikar där de mest populära tipsen samlas. Användaren har även tillgång till ett 

privatflöde vilket innebär att man som användare har möjlighet att följa de användare man 

valt ut efter personligt tycke. Det är möjligt att kommentera och svara på användares inlägg 

och på så sätt skapas social interaktion mellan användarna. Högst upp i högra hörnet finns 

små symboler som fungerar som chattfunktion, notifikationsfunktion och sökfunktion. Högst 

upp i vänstra hörnet finns en så kallad “hamburgarmeny” där användaren kan klicka för att få 

åtkomst till den personliga profilen. I denna meny finns även en kategori som kallas för 

“communities” där inlägg kategoriseras, exempelvis vegetariska/veganska recept och gröna 

tips (GreenApes, 2013).  

   
Bild 1 – Mobilapplikationen GreenApes struktur och utformning  

 
GrönGuide – Naturskyddsförening 

Applikationen GrönGuide riktar sig till användare som vill göra miljösmarta val i vardagen. 

Det är Naturskyddsföreningen som står bakom denna och de har som vision att inte lägga för 

mycket ansvar och dåligt samvete hos användaren utan istället verka som inspiration för en 

mer hållbar livsstil. Experter från Naturskyddsföreningen ger användaren en mängd olika 

gröna tips, allt från smartare val gällande klädmode, giftiga leksaker till tips för arbetsplatsen. 

Användaren har möjlighet att checka av de råd hen väljer att följa och med hjälp av en 

profilsida kan användaren se sin nuvarande miljöstatus, det vill säga vilka miljösmarta val 
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som gjorts i vardagen. Applikationen har även tre separata kategorier: fiskväljaren, 

återvinnaren och märkesväljaren. Fiskväljaren ger information om de rådande 

fiskprodukterna som säljs i butik och hjälper användaren att välja det mest hållbara 

alternativet. I kategorin återvinnaren får användaren information om hur korrekt källsortering 

går till. Märkesväljaren ger information om vad de olika miljömärkningarna innebär.  

För använding av denna applikation krävs ingen registrering av medlemskap. Däremot skapas 

automatiskt en profil där användaren kan se samlade tips. Detta innebär att användaren har 

möjlighet att bocka av tips hen bestämmer sig för att följa och använda i vardagen för att 

gynna en mer hållbar livsstil. Högst upp i högra hörnet finns en flik, kategorier, där 

användaren har möjlighet att på ett enklare sätt få tillgång till informationen för de olika 

tipsen samlade under kategorier som exemeplvis hemmet och mat (Naturskyddsföreningen, 

2015). 

   
Bild 2 – Mobilapplikationen Grön Guide struktur och utformning  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Kritisk design 

Kritisk design är ett område inom designmetodiken med bakgrund inom etik av designpraktik 

som handlar om att utnyttja design så att konsumenter blir mer kritiska till sin vardag. Inom 

detta område ställer man sig kritisk till dagens syn på produkter och hur människor förhåller 

sig och interagerar med produkten. Centralt inom denna inriktning är att tänka ut alternativa 

metoder genom att anta ett kritiskt förhållningssätt.  

Begreppet kritisk design myntades av Anthony Dunne och Fiona Raby kring 1999. De 

beskrev termen kritisk design som en form av forskning som syftar till att utnyttja designers 

för att göra konsumenterna mer kritiska i sin vardag. I synnerhet hur deras liv förmedlas av 

antaganden, värderingar, ideologier och beteendemönster samt hur detta interageras med 

designkonstruktioner. Kritisk design är väl positionerat för att stödja HCI-forskningen 

(Human Computer Interaction) där tekniken har en stor betydande roll vad gäller värderingar, 

etik och bidragandet till ett mer medvetet hållbart samhälle. Vi tror att denna teoretiska 

utgångspunkt kan verka som syfte att skapa en diskussion gällande främjandet av en hållbar 

livsstil både från konsumentens synvinkel och från designerns synvinkel.  

 

Det som kan ses nu i skapandet av kritisk design är utformandet av produkter som gynnar det 

vardagliga användandet och fokuserar på att hitta en lösning kring vardagliga problem. 

Centralt är ännu inte själva användningen utan här är det mer viktigt att väcka känslor och 

tankar om hur världen ser ut och hur användaren ser på framtiden. Både designern och 

konsumenten tar ansvar för konsumtionen (Bardzell & Bardzell, 2013). 

Som Jeffrey Bardzell och Shaowen Bardzell skriver är det viktigt att se ett samhälle med 

långtgående förändringar som syftar att minska klyftor och införa mer jämlikhet. Vid hållbar 

utveckling är det viktigt att räkna in hur människors faktiska levnadsförhållanden ser ut, 

oavsett om du är designer, politiker eller ekonom (Bardzell & Bardzell, 2013).3 

        

                                                
3 Klerks, Josephine. 2015. Seminarie 3. VTM II. Södertörns Högskola. Muntligt godkännande från kursansvarig att använda 

utdrag från tidigare texter i kursen MTC. 
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3.2 Vanilla Sustainability 

Elina Eriksson och Daniel Pargman (2013) har arbetat för införandet av en hållbarhetskurs för 

ingenjörsstudenter inom medieteknik på KTH. Syftet med detta är att ge studenterna ökad 

kunskap inom området men främst för att skapa en diskussion kring hållbarhet. De menar 

faktabaserade examinationer inte är tillräckligt inom hållbarhetsfrågor utan de använder 

diskussion för att studenterna ska kunna förstå problematiken kring samt engagera sig i 

ämnet.  

 

I rapporten It’s not fair! – making students engage in sustainability redogör Eriksson och 

Pargman (2013) för hur man kan engagera studenterna på ett djupare plan inom 

hållbarhetsområdet. De presenterar vidare ett analytiskt ramverk för hur man kan designa och 

analysera hållbarhetskurser med syfte att nå och engagera studenterna. Centralt i detta 

ramverk och relevant för denna uppsats är begreppet Vanilla sustainabiliy. 

Vanilla sustainability är den typ av mild hållbarhet där våra nuvarande problem kan lösas utan 

några större förändringar av det politiska och ekonomiska systemen, som exempelvis våra 

pendlingsvanor, matvanor eller semesterplaner. Vanilla sustainability beskriver att 

lösningarna till våra nuvarande problem ligger i en drivkraft, ökat engagemang och 

påtryckningar från samhället. Den så kallade vaniljstrategin lägger inte stor vikt på hur ny 

teknik kan hjälpa oss eller till en ökad kvalitet i fråga om politisk och/eller företagets 

beslutsfattande och styrning, utan begreppet handlar om varje individs engagemang för att 

främja en mer hållbar livsstil (Pargman & Eriksson, 2013). 

 

Ett problem med vanilla sustainability är enligt Eriksson och Pargman att den förstärker idén 

om att "vi har kontroll" och "någon annan arbetar med detta problem” vilket kan resultera i att 

många individer tänker att det inte är hens problem. Förändringar inom det nuvarande sättet 

att leva är inte tillräckligt stora vilket därmed innebär att många människor förbiser vilka 

katastrofala klimatförändringar vi står inför. Vanilla sustainability har som syfte att skapa 

diskussion kring varje individs ansvar i klimatfrågan, samtidigt som kritiken i denna metod 

innebär just en oro för en så kallad vaniljeffekt som författarna anser inte är tillräcklig för att 

skapa det engagemanget som vår planet är i behov av. Genom att belysa just denna kritik 

anser Eriksson och Pargman (2013) att det är genom den vi kan skapa diskussion och på så 
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sätt engagera individer till en mer medveten och hållbar livsstil (Pargman & Eriksson, 2013). 

Tolkning och analys av resultaten i denna studie kan därmed dra stora fördelar med hjälp av 

denna teoretiska utgångspunkt eftersom problematiken inte enbart ligger på individnivå. 

Samtidigt handlar teorin om att sprida mer kunskap och göra människor mer medvetna vilket 

Pargman och Eriksson (2013) betonar i sin teori.  

 

3.3 Representative vs. Performative design 

I texten Performativity in Sustainable Interaction: The Case of Seasonal Grocery Shopping in 

EcoFriends berättar Maria Normark och Jacob Tholander (2014) om processen att ta fram 

mobilapplikationen EcoFriends, genom att särskilja performative och representational design 

och ha en performative inställning. Genom att ha en sådan inställning har de identifierat ett 

antal design-utmaningar beträffande interaktionsteknologi i förhållande till kunskap och 

sanning, tillit, diskussion och ansvar.  

 

Normark och Tholanders (2014) rapport utgår från applikationen EcoFriends. En applikation 

framtagen av författarna själva som syftar i att inspirera till att matvaruhandla baserat på 

säsong.  Det vill säga att genom att handla säsongsbaserat kan man minska mängden långa 

transporter av matvaror från andra delar av världen och därmed minska utsläpp och istället 

hjälpa till att påverka miljön i rätt riktning. Det övergripande syftet var att adressera 

komplexiteten av hållbarhet och hållbar interaktion. I detta ingick att, genom applikationen, 

inspirera användarna snarare än att övertala dem till en hållbar livsstil. Till grund för analysen 

använder de sig av teorier för att reda ut skillnaden kring så kallad representational och 

performative teknologi.   

 

Performative teknologi innebär teknologi som är föränderligt. Den engagerar snarare än 

guidar genom både sociala och materiella prestationer. Det performativa synsättet innebär att 

kunskapsproduktionen är en process som beror på både sociala och materiella handlingar med 

fenomenet. Det här perspektivet baseras på att interaktionerna kan vara föränderliga, det vill 

säga att informationen är föränderlig. Det finns därmed inga förbestämda kategorier. Istället 

för att designa för något fördefinierat baseras utformningen på annat som exempelvis 
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bloggdata som designern inte har koll på i stunden. När användaren möts av tveksam, 

föränderlig data kan den bli osäker. 

Representational handlar snarare om kunskapsperspektiv som är beskrivande, föreställande 

och informationen är statisk. Kunskapen som presenteras är bara representationer av det 

verkliga fenomenet. Det vill säga att definitionerna redan är förutbestämda och därmed en 

representation av verkligheten. En användare kan lätt förväxla den här informationen och ta 

den för sanning (Normark & Tholander, 2014). 

 

När Normark och Tholander (2014) arbetade med att ta fram applikationen blev de medvetna 

om nivån av komplexitet när det kommer till hållbarhet. De fann att vad som kan räknas till 

att vara tillräckligt säsongsbaserat är subjektivt. Utefter detta valde de att se detta som ett 

socialt konstruerat fenomen, framställt av användare av EcoFriends, uppdateringar från 

bloggar och Twitter samt dynamiska fakta och nyheter om produkten (Normark & Tholander, 

2014). 

 

Applikationen EcoFriends testades och utvärderades genom fältundersökningar där 

testpersoner blev indelade i tre grupper. Grupperna, bestående av fyra till åtta personer blev 

tillbedda att tillsammans planera och laga en trerättersmiddag med hjälp av applikationens 

funktioner. Under middagen uppstod diskussioner kring upplevelsen vilka blev 

dokumenterade genom videofilmning och transkribering. En del av resultatet visade att 

deltagarna i undersökning gärna önskar att applikationen förser användaren med korrekt 

information, en mer absolut definition snarare än öppen information om vad som kan vara 

säsongsbaserat.  

Det visade sig även att vissa användare hade svårt att lita på informationen där den inte 

stämde överens med den uppfattning de redan hade. När informationen är tvetydig eller ger 

användaren flera val blir det ett större ansvar för användaren att välja. Därmed blir det viktigt 

att sådana applikationer visar så pass korrekt information som möjligt. Här menar Normark 

och Tholander (2014) att det illustrerar hur det kan gå när tekniken simplifierar information.  

En skillnad mellan användares kunskap uppstår och frågan om vem som är ansvarig för 

hållbarhet kan ställas, samhället, individerna eller de som formger tekniken (Normark & 

Tholander, 2014). 
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Som nämnt ovan resulterade Normark och Tholanders (2014) studie i ett antal utmaningar när 

det kommer till performative design för värdeladdade koncept. Bland dessa finner vi tre 

utmaningar särskilt essentiella för vår studie:  

– Användare vill att applikationen (eller fenomenet) ska baseras på stabil kunskap och 

inte föränderlig kunskap (som vid performative design).  

– Tvetydig information gör att användare blir kritiska till källorna var informationen är 

baserad på.  

– När beslutsansvaret hamnar hos användaren, kräven användaren att applikationen och 

dess formgivare bär det yttersta ansvaret. 4  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Agnes Zetterman. 2015. Seminarie 4. VTM II. Södertörns Högskola. Muntligt godkännande från kursansvarig att använda 
utdrag från tidigare texter i kursen MTC. 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

För att kunna svara på vår frågeställning har vi tillämpat både en kvalitativ och en kvantitativ 

datainsamlingsmetod. Detta för att få en övergripande och nyanserad bild samt på så sätt 

angripa frågeställningen från flera perspektiv.  

 

En kvantitativ undersökning gjordes i form av en enkätundersökning som besvarades av 92 

personer. Det är svårbedömt att veta hur många personer enkäten nådde ut till då den delades 

på Facebook. Syftet med enkäten var att kartlägga intresset, medvetenheten och viljan till 

förändring gällande miljöfrågor i förhållande till medieteknik. Vi ville även undersöka om 

respondenterna kände till mobilapplikationerna GreenApes och Grön Guide och hur dessa 

möjligtvis använts och påverkat attityder gällande främjandet av en hållbar livsstil. Svaren 

från enkätundersökningen var även tänkta att fungera som utgångspunkt för utformningen och 

genomförandet av fokusgruppintervjun.   

 

Vidare valde vi att göra en kvalitativ undersökning i form av en fokusgruppundersökning. Här 

har syftet varit att få en djupare förståelse för respondenternas tankar kring frågeställningen. 

Syftet har varit att närmare kartlägga attityder och värderingar gällande applikationerna och 

om de kan stödja en beteendeförändring i respondenternas vardag för att gynna en mer hållbar 

livsstil. Vår frågeställning har alltså varit i fokus för denna undersökning. Nedan sker en 

närmare förklaring och tillvägagångssätt för respektive undersökning.  

 

4.1.1 Urval 

I enkätundersökningen ville vi ha ett så representativt urval som möjligt vilket resulterade i en 

bred målgrupp, män och kvinnor i åldrarna 18-70 år. Tillgången på respondenter och 

omfattning, både gällande tid och kunskapsnivå har dock begränsat urvalet. Majoriteten av 

respondenterna på enkätundersökningen riktade sig till män och kvinnor i åldern 25-30 år på 

grund av det sociala nätverket vi har på Facebook, där enkäten delades. Detta har varit ett 

medvetet val då vår avsikt varit att undersöka en yngre generation där vi ser en större 
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potential till förändring. Detta resonemang ligger också till grund för urvalet gällande 

fokusgruppstudien.  

 

Urvalet gällande fokusgruppsintervjun bestod av fyra personer, två kvinnor och två män i 

åldrarna 26-35. Respondenterna är uppväxta och bosatta i Stockholm. Alla har eftergymnasial 

utbildning, minst 3 år på högskola eller universitet. Respondenterna i fokusgruppen har valts 

ut baserat på livsstil och åsikter gällande miljöfrågor, respondenterna i urvalsgruppen anser 

sig vara miljömedvetna. Här ville vi även ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män för 

att få ett så nyanserat och trovärdigt resultat som möjligt.  

Vi använde oss av ett tillfälligt urval för fokusgruppen, och med det var vi medvetna om vilka 

eventuella begränsningar ett sådant urval kan medföra. Det kan läsas mer om detta under 

rubriken Metodkritik.  

 

4.2 Enkät 

Innan enkäten för denna undersökning sammanställdes var det viktigt att den förberedande 

inläsningen och projektplaneringen identifierade viktiga områden som var tänkta att 

undersökas. Att gå tillbaka till den tilltänkta frågeställningen och resonera kring vilka viktiga 

mål som skulle uppfyllas var en viktig del i förarbetet. Flera stadier av formuleringar av 

frågor och kategoriseringar krävdes för att minska mångtydigheten och få tillräckligt precisa 

frågor så att svarspersonerna förstod vad som frågades efter. Här var det också viktigt att 

bestämma sig för vilka typer av frågor som vi ville få besvarade och hur de kan hjälpa att 

analysera och kategorisera svaren (Bell, 2005, s 138). 

 

Frågor som användes för enkätundersökningen var öppna frågor, alternativfrågor, 

kategorifrågor och skalfrågor. Öppna frågor användes för att responsen på öppna frågor kunde 

ge mer användbar information till skillnad från en ja och nej fråga. En öppen fråga utformades 

i början av enkäten med syfte att direkt introducera ämnet. Flera alternativfrågor återkom 

löpande i enkäten där svarspersonerna hade möjlighet att välja ett eller flera av dessa. Vidare 

användes kategorifrågor med syfte att endast avge ett enda svar, exempelvis åldersgrupp 

(Bell, 2005, s 139-140). Skalfrågor användes för att få fram styrkan i en känsla och attityd. 
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Här användes en typ av likertskala där vi bad respondenterna att indikera i vilken utsträckning 

de anser sig vara intresserad av miljöfrågor (Bell, 2005, s 218-219). 

Enkäten utformades i enkätverktyget Typeform. Typeform är en webbplats där privatpersoner 

enkelt kan utforma en digital enkät kostnadsfritt (Typeform u.å). 

 

4.3 Fokusgruppsintervju 

Syftet med fokusgruppsintervju som metod är att fokus ligger på frågeställningen. 

Fokusgruppintervjuer gör det möjligt att ta reda på djupgående information gällande just hur 

människor tänker om en frågeställning, varför något är på ett visst sätt och hur dessa tankar 

uppfattas och tolkas. Vår frågeställning har alltså fungerat som en central utgångspunkt i 

denna undersökning. Fokusgruppsintervjun var strukturerad vilket innebär att frågor och en 

form av checklista förberetts innan. Studien utfördes i en hemmamiljö för att skapa en mer 

trygg och bekväm känsla för att gynna konversationen (Bell, 2005, 163-164). 

Vi valde att göra en ljudinspelning av fokusgruppsintervjun för att på så sätt kunna kontrollera 

den exakta ordanalysen på något vis. Detta möjliggjorde att vi kunde säkerställa att våra 

anteckningar stämmer överens samt att detta underlättade granskning av innehållet för att 

vidare analysera svaren (Bell, 2005, s 165).  

I förväg utsåg vi en av oss till moderator och en till observatör. Detta för att se till att en 

person ständigt skulle kunna föra diskussionen och interaktionen mellan deltagarna framåt 

medan den andre kunde fokusera på att anteckna och observera hur deltagarna i fokusgruppen 

agerade och vad som sades. 

 

Inför denna fokusgruppsintervju valde vi att följa Kreugers strukturerade anvisningar: (1) 

Öppningsfrågor med syfte att få gruppen att känna sig bekväma med varandra samt 

presentation av ämnet. (2) Introduktionsfrågor som berör ämnet men som inte är direkt 

relaterade till det slutgiltiga resultatet. (3) Övergångsfrågor. (4) Nyckelfrågor som berör vår 

frågeställning. (5) Avslutningsfrågor där deltagarna tagit ett slutgiltigt ställningstagande. Se 

intervjuguide i bilaga 2 (Kreuger, 1994).  
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4.4 Metodkritik 

Vi är medvetna om att urvalet för enkätundersökningen inte är generaliserbart för hela 

Sverige. Däremot har syftet varit att få en uppfattning om medvetenhet gällande 

hållbarhetsfrågor samt användning av mobilapplikationer med inriktning på miljöfrågor.  

 

Det kan även vara bra att ha i åtanke att fler kvinnor än män deltog i enkätundersökningen 

vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

En viss kritik kan riktas mot fokusgruppen då det faktum att några av deltagarna var bekanta 

även bidragit till att dessa två respondenter påverkades av varandra under fokusgruppen. 

Detta gäller även för de deltagare som inte sedan tidigare känner varandra och är en risk som 

alltid kommer med att använda sig av fokusgrupper. Det faktum som att man som 

miljömedveten i många fall betraktas som en ”god” människa kan ha lett till att deltagarna 

överdrivit eller ljugit för att inte framställa sig själva i dålig dager. Detta är dock inget vi kan 

veta och vi räknar därför med att deltagarna sagt stämmer.  
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5. Resultat 

5.1 Resultat enkät 

Enkätundersökningen utfördes av 62% kvinnliga respondenter och 38% manliga 

respondenter, totalt 92 stycken respondenter. Majoriteten av respondenterna är i åldern 18-30 

år och 19% av respondenterna är över 30 år och uppåt mot 70 år. Överlag har samtliga 

respondenter en övergripande medvetenhet gällande klimatfrågor. Alla är medvetna om att det 

finns ett behov av att påverka på något sätt för att gynna en mer hållbar planet.  

 

På frågan vad respondenterna anser sig göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle visade 

det sig att 4 stycken av de 11 kvinnliga respondenterna i åldern 18-24 år är 

vegetarianer/veganer. Majoriteten av kvinnorna i denna grupp bidrar även med att källsortera, 

väljer kollektivtrafik samt handlar ekologiska livsmedel. Männen i denna kategori svarade 

likvärdigt som kvinnorna. Det avvikande här var att en man svarade endast att han tänker på 

att inte slänga mycket mat och en annan man svarade att han tänker miljövänligt och inget 

kring specifika handlingar, detta pekar på att respondenten är medveten men väljer inte att 

agera. Majoriteten av både män och kvinnor i åldern 25-30 år påstår sig göra flera olika 

gynnsamma hållbara handlingar i deras vardag exempelvis handlar ekologiska livsmedel, äter 

mycket vegetariskt, tänker över konsumtion gällande el, prylar och kläder, miljövänliga 

transportmedel som exempelvis cykel. Två respondenter i ålder 25-30 år svarade att de inte 

bidrar med särskilt mycket för att skapa en mer hållbar livsstil. En man svarar också att han 

endast gör det som är enkelt i denna fråga och finner ingen motivation till att bidra till ett mer 

hållbart samhälle när det handlar om stora förändringar i vardagen. Både de kvinnliga och 

manliga respondenterna i ålder 31-35 bidrar med källsortering, att tänka över matsvinn, spara 

el, samt äta vegetariskt i större utsträckning.  En man svarar att han bidrar till ett hållbart 

samhälle genom arbetet, som är att utveckla vindkraftverk. I åldern 40 år och uppåt bidrar 

majoriteten i huvudsak med källsortering samt miljövänliga transportmedel. Vi kan alltså 

konstatera att majoriteten av respondenterna är medvetna kring klimatfrågor och hur de bör 

agera.  
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Majoriteten av respondenterna svarade att de mestadels är media som påverkat deras syn på 

klimatfrågor, även aktuella dokumentärer har varit en stor del av den ökande medvetenheten. 

Både den yngre generationen respondenter svarar att klimatförändringar i naturen har till viss 

del påverkat deras syn på klimatfrågor medan den äldre generationen respondenter (40+) 

menade att klimatförändringar är en av de främsta orsakerna till förändrad syn gällande 

klimatfrågor. En manlig respondent (70+) svarar enbart att synen på klimatfrågor ändrats på 

grund av märkbara klimatförändringar i hans trädgård. Utifrån detta resultat kan vi konstatera 

att den yngre generationen blir mer påverkad av klimatfrågor via media och 

dokumentärfilmer, medan den äldre generationen ser en påtaglig skillnad på hur 

klimatförändringarna påverkat miljön runt omkring oss genom åren.   

 

75% av samtliga respondenter svarar att de får information gällande klimatfrågor via digitala 

medier som exempelvis digitala tidningar, bloggar och webb-tv. I denna flervalsfråga svarar 

även 67% av respondenterna att det får information gällande klimatfrågor via traditionella 

medier som exempelvis tidningar, TV och radio. Vidare svarar 58% att de även får 

information via sociala umgängen och 32% svarar även att de får information via sin 

sysselsättning, exempelvis via arbetsplatsen och högskolan. Dessa siffror pekar på att de 

digitala och traditionella medierna är effektfulla och når ut till en stor grupp människor. 

Samtidigt spelar det också roll för vad individer arbetar med och inom vissa yrkesgrupper 

verkar det finnas en stor chans att komma i kontakt med frågor som berör hållbar utveckling.  

 

Respondenterna fick svara på om de använder sig av någon mobilapplikation med inriktning 

på miljöfrågor, 91% svarade nej. 87% av respondenterna kände heller inte igen 

mobilapplikationerna GreenApes eller Grön Guide. 13% av de övriga respondenterna kände 

igen mobilapplikationen Grön Guide och 2% GreenApes. En respondent i åldern 18-24 år 

svarade att båda applikationerna fungerar bra när det gäller guidning av mer hållbara 

livsmedel samt att applikationerna fått respondenten att ifrågasätta sin livsstil. En manlig 

respondent i åldern 25-30 år svarar att Grön Guide hjälpt till med att tänka nytt kring olika 

typer av hållbara hushållslösningar men också genom att upptäcka egna dåliga vanor. Denna 

respondent svarar även att han mestadels äter vegetarisk kost, källsorterar, väljer klimatsmarta 

transportmedel samt slänger mindre mat. En kvinnlig respondent i åldern 25-30 år svarade att 

hon glömde bort applikationen Grön Guide och tyckte inte att den bidrog med särskilt mycket 
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mer information och valde därför att ta bort den. Ytterligare två personer i åldern 25-30 år 

svarar att applikationen Grön Guide använts ett fåtal gånger och väckte därmed inte ett större 

intresse för den. En respondent (31-35 år) svarar att applikationen Grön Guide används för att 

leta bra hållbar fisk i livsmedelsbutikerna. Siffrorna visar att majoriteten av respondenterna 

inte vet att dessa applikationer existerar och har därför inte kunskapen om hur 

miljöapplikationer är potentiella till att stötta en mer hållbar livsstil. Vi kan också se att 

flertalet av de respondenter som faktiskt använt sig av miljöapplikationerna har haft en positiv 

inverkan gällande medvetenhet och beteende kring miljöfrågor.  

 

39,5% respondenter svarar att de använt sig av mobilapplikationer som stöttat 

beteendeförändringar, exempelvis hälsoapplikationer, promillekollen och 

livsmedelsapplikationer. Majoriteten av de som svarade var i åldern 18-30 år. Detta resultat 

visar att det finns potential att utforma miljöapplikationer som stöttar beteendeförändring, 

främst med den yngre generationen som målgrupp.   

 

Vidare säger 92% av respondenterna att de är villiga att ändra sitt beteende för att gynna en 

mer hållbar livsstil. Den här siffran säger att människor är villiga att ändra på sig för att 

främja en mer hållbar planet. Därefter bad vi respondenterna svara på hur pass intresserade av 

miljöfrågor de är genom att kryssa i en skala på ett till fem, där ett var inte alls intresserad och 

fem var mycket intresserad. Detta resulterade i ett medelvärde på 3,70. På flervalsfrågan vilka 

respondenternas huvudsakliga syften till att vilja agera mer hållbart svarade 86% av 

miljöhänsyn, 74% svarade av hälsoskäl, 70% av etiska skäl, 30% av sociala skäl och 28% av 

ekonomiska skäl. Utifrån detta resultat kan vi konstatera att människor blir motiverade av 

olika skäl för att i det här fallet tänka och agera mer hållbart. Majoriteten anser att 

miljöhänsyn och hälsoskäl är de största anledningarna till att vilja agera mer hållbart medan 

en liten del av respondenterna också anser att de ekonomiska skälen är en stor bidragande 

faktor.  
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Hur pass intresserad är du av miljöfrågor? 

 
Figur 1 – Hur pass intresserad är du av miljöfrågor?  

 

Avslutningsvis frågade vi respondenterna om de anser att smarta telefoner och applikationer 

kan hjälpa individer i samhället till en mer hållbar livsstil, 80% svarade ja, 15% vet ej och 5% 

nej. Dessa siffror visar tydligt att det finns en marknad för miljöapplikationer där de 

förmodligen kan göra skillnad och många människor verkar vara öppna för förändringar om 

det gynnar det goda. Sammanfattningsvis visade det sig att samtliga svar var väldigt spridda 

över generationerna. Den äldre generationen visade sig vara likvärdigt inställda och medvetna 

kring miljöfrågor som den yngre generationen. Inget avvikande resultat eller mönster visades 

mellan kvinnor och män.  

5.2 Resultat fokusgruppsintervju 

Vi kommer nedan referera till respondenterna på detta vis:  

Kvinna 1 (26 år) 

Kvinna 2 (28 år)  

Man 1 (27 år)  

Man 2 (35 år)  
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Aktiva beteenden som som stöttar en hållbar livsstil  

Deltagarna fick välja fyra, respektive tre handlingar var där de fick redogöra för vilka 

handlingar som tilltalar dem mest samt vilken handling de tror att andra har lättast att göra. 

De alternativ som deltagarna fick välja bland var:  

-‐ Källsorterar allt, panta burkar, ekokörning, spara el, tidningsinsamling, alternativa 

resmål, minskad köttkonsumtion, sparar vatten, minskad klädkonsumtion, slänger 

mindre mat, köper ekologiskt, lågenergi lampor, skippa scampi, flyger mindre, nobba 

korta bilresor, minskad prylkonsumtion, röj i städskrubben.  

 

Samtliga deltagare valde minskad köttkonsumtion. Anledningen var alla deltagare överens 

om, att det gynnar både hälsan och miljön. Kvinna 1 nämnde att hon helt enkelt inte tycker 

om kött medan Man 1 också tog upp det faktum att det också är nyttigare att äta mindre kött. 

Två av deltagarna förklarade att köttkonsumtionen är vårt (jordens) största miljöhot.  Man 1 

tog upp det mer än en gång och påpekade att det är det minsta alla kan göra.  

Tre av respondenterna tyckte att handlingen ”källsorterar allt” talar till dem. Trots att vissa av 

deltagarna saknar närliggande returstationer källsorterar de nästan allt. Två av deltagarna 

ansåg att det är smidigare att källsortera än att bara slänga, eftersom de har sopstationer 

tillhörande deras bostäder. Man 2 nämnde att det är svårt att källsortera i Stockholm och att 

det borde göras förslag på att förenkla detta eftersom folk är lata.  

Man 2 avvek från övriga deltagare i och med att han själv inte utför de handlingar han valt 

utan valde de handlingar som enbart tilltalade honom mest.   

Båda männen väljer handlingen ”flyger mindre”. Man 1 förklarade att han flyger mindre 

ofrivilligt på grund av ekonomiska skäl men att han nog skulle tänka efter innan han flög. 

Desamma säger han om prylkonsumtion. Man 2 menar att det är en fin tanke, att flyga 

mindre. Förutom ovan nämnda handlingar väljer respondenterna ”köper ekologiskt”, ”slänger 

mindre mat”, ”skippar scampi”, ”panta burkar” och ”spara el”. Kvinna 1 förklarade att spara 

el inte bara är bra för miljön utan också för den privata ekonomin.  

 

Vidare ändrade respondenterna sina utifrån vad de tror att andra människor har lättast för att 

utföra. Man 2 valde: ”spara el”, ”panta burkar” och ”slänga mindre mat”. Anledning, trodde 

han berodde på ekonomiska skäl att folk generellt är lata, han utgick från att dessa handlingar 
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är lättast för folk att utföra. Man 1 höll med. Han valde alternativ som han ansåg att folk orkar 

med. Alla deltagare valde ”slänga mindre mat” och var överens om att detta är bra för 

samhället, människan och hushållen. De ansåg att de huvudsakliga syftena var för att sparar 

pengar, mat är dyrt och för att de är lätt att frysa in eller äta upp samt praktiskt att ha matlåda. 

Samtidigt ansåg samtliga respondenter att det är bra för miljön.   

”Panta burkar” var också något alla deltagare valde. Kvinna 2 sade att de sitter ganska djupt 

och att det är inrotat i vardagssysslorna, att de flesta människor troligtvis pantar sina burkar, 

åtminstone slänger de inte burkarna i hushållssoporna.  

 

 ”Det har bara blivit en del av folksjälen” - Man 1  

 

Man 2 tog upp ”panta mera”- reklamen, att panta burkar är det enda som det görs någon form 

av reklam för. Man 1 förklarade att det kändes märkligt och undrade om det varit någon 

händelse eller uppmärksammat fall med tungmetaller i naturen som gjort att dessa 

påtryckningar uppstått. Samtliga deltagare drog historiska paralleller till detta, exempelvis att 

man fick mjölkflaskor som man sedan lämnade tillbaka. Deltagarna var överens om att de 

gillar ”panta-mera” reklamerna där man konkret ser hur mycket en burk gör för miljön.  

Man 2 ansåg att avsändaren spelar roll i trovärdigheten gällande marknadsföring som 

exempelvis ”panta-mera”. Deltagarna menade att detta kan jämföras med tidningsåtervinning 

och var överens om att det var en enkel handling. Man 1 kom vid ett flertal tillfällen med 

fakta kring miljöförstöring och miljöhot. Ibland förvånade dessa fakta de övriga deltagarna. 

Bland annat nämnde han att Sverige ligger i topp 10 av länder med de största ekologiska 

fotavtrycken, något han inte tror att många är medvetna om. Övriga deltagare var inte 

medvetna om detta.   

 

Attityd kring beteendeförändringar  

Deltagarna diskuterade vidare om de förändrat eller brutit med någon tidigare vana. 

Man 1 förklarade att han slutat med att snusa. Det gjorde han för sin egen skull, för hälsan. 

Kvinna 2 sade att hon slutat att äta kött och tänker på vad hon använder för 

livsmedelsprodukter. Hon förklarar att det är mycket för hennes egen skull men också för 

miljön. Vidare förklarar hon att hon blivit påverkad av sina tidigare resor runt om i världen 

där hon sett hur miljöer blivit förstörda. Hennes förändring började komma i samband med att 
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hon flyttade hemifrån och började därmed reflektera själv över hälsan och miljön. 

Dokumentärer har också varit en stor bidragande faktor gällande beteendeförändringen.  

 

Man 1 menade att man skulle komma långt i livet om det var enkelt att ändra på negativa 

beteenden och mönster. Han förklarade vidare att beteendeförändringar som gynnar individer 

positivt på sikt är det första och främsta skälet till att individer faktiskt känner sig motiverade 

att göra beteendeförändringar. Han ansåg att så länge människor inte ser vad som händer nära 

dem så bryr de sig inte. Vidare förklarade alla deltagare att de ändrat på tidigare vanor med 

syfte att gynna dem själva. Samtliga respondenter nämnde applikationer som stöttat tidigare 

beteendeförändringar till det positiva som exempelvis Uber (mobil taxitjänst), Swish (mobil 

betalningstjänst) och tränings/hälsoapplikationer. Samtliga respondenter nämnde att de är 

villiga att ändra på deras beteende för att främja en mer hållbar livsstil.  

 
”Det är viktigt att bli påmind och prata om dessa hållbarhetsfrågor för man 

glömmer lätt bort det” – Man 2 

 

Det visade sig dock att vissa av handlingarna vi diskuterade om i början av gruppintervjun 

verkar vara svårare att avstå ifrån. Kvinna 1 sade att korta bilresor är svåra att avstå och 

Kvinna 2 menade att hon inte skulle tacka nej till en semester bara för att inte ta flyget. Hon 

ansåg att det är svårare för individer att ändra på detta än att exempelvis källsortera. 

Man 1 förklarade att om människor visste hur mycket bränsle en flygresa släppte ut så skulle 

de tänka efter och fortsätter med att förklara att flyga över halva jordklotet är en lyx för 

människor i västvärlden. Kvinna 2 delade samma resonemang och förklarade att när 

människor väl har semester så trumfar det allt annat. Då prioriteras annat före miljön.  

Man 2 trodde att det är möjligt för människor att enbart välja miljövänliga transportmedel och 

slopa bilkörningen. Vidare förklarade han att det då måste ta till högre politiska åtgärder som 

exempelvis förbättrad kollektivtrafik eller höjd bensinskatt. Han menade att det var märkligt 

att bilar i innerstan får ta upp så mycket utrymme. Kvinna 2 instämde och förklarade vidare 

att om de hade det varit smidigare och billigare med lokaltrafiken hade hon använt det oftare. 

Man 1 menade att det är politikernas ansvar och att samhället är uppbyggt på den infrastruktur 

som vi i dagsläget har och har därmed skapat det behovet vi har idag av transportmedel som 

exempelvis bil och flyg.  
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Mobilapplikation för hållbarhet  

Deltagarna fick testa mobilapplikationerna Grön Guide och GreenApes för att sedan bedöma 

applikationerna utifrån fyra kriterier: trovärdighet, estetik, navigering och uppmuntran för 

användning.  

 

Grupp 1 (Kvinna 1 & Man 2) 

Grupp 1 ansåg att applikationen Grön Guide kändes mer trovärdig än applikationen 

GreenApes. De ansåg att Grön Guide hade en mer trovärdig avsändare 

(Naturskyddsföreningen) vilket resulterade i att den känns mer seriös. Gällande informationen 

i GreenApes så ansåg grupp 1 att det blir det mindre trovärdigt när privatpersoner har 

möjlighet lägga ut all sorts information inom hållbarhetsområdet. De menade att det är mer 

viktigt här att se på informationen med kritiska ögon. Estetiken hade även en bidragande 

faktor kring detta resonemang då de ansåg att den kändes mer informerande och avskalad till 

skillnad från GreenApes som uppfattades vara spretig. Respondenterna tyckte däremot att 

både Grön Guide och GreenApes lyckats med färgvalet då den gröna dominerande färgen 

direkt associerades med miljön. Grön Guide uppfattades som lättare att navigera sig igenom 

då strukturen var tydligare än GreenApes. Desigen på GreenApes ansågs vara lite svag då 

flödet på huvudsidan mestadels dominerades av personliga bilder från andra användare vilket 

skapade ett rörigt intryck. Avslutningsvis ansåg grupp 1 att GrönGuide uppmuntrar 

användaren till en mer hållbar livsstil då den främst känns trovärdig men också väcker ett 

intresse om att läsa vidare. GreenApes ansåg de inte kunna hjälpa till med att uppmuntra 

användaren till en hållbar livsstil då den främst kräver för mycket arbete från användaren. 

Respondenterna menade också att de helst ville vara anonyma vilket inte är möjligt med 

GreenApes.  

 

Grupp 2 (Kvinna 2 & Man 1) 

Grupp 2 menade att informationen från Grön Guide går att lita på eftersom de ansåg att det 

kommer från en trovärdig avsändare. De tyckte att GreenApes till viss del kändes trovärdig 

men att det krävs att man är källkritisk till informationen och drog paralleller till Facebook. 

Gällande estetiken uppfattades Grön Guide som enkel och tilltalande med tydliga färger för 

märkning av olika kategorier. GreenApes ansågs vara något mer rörig men lite mer lekfull i 
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sin utformning. Grön Guide uppfattades som svårare att navigera sig igenom jämfört med 

GreenApes. Detta berodde på att respondenterna ansåg att Grön Guide innehåller mycket 

information vilket resulterade i att respondenterna hade svårigheter med att hitta rätt info. 

Respondenterna gav som förslag att GrönGuide skulle kunna ha en kategori med exempelvis 

hur man som individ kan följa fem enkla steg för att minska miljöutsläppen med x per år. De 

föreslog även att statistik för det man som användare åstadkommit för att bidra till en mer 

hållbar livsstil skulle kunna inspirera mer för att förändra beteenden. Avslutningsvis ansåg 

respondenterna att GreenApes kändes larvig, något kul i sin utformning men ingen större 

påverkan gällande uppmuntran till att agera mer hållbart. Grön Guide inspirerade 

respondenterna mer till att vilja agera hållbart och förändra olika negativa beteenden i 

vardagen för att gynna en mer hållbar livstil.  

 

”Det är något sådant här jag har saknat, att man får faktiska exempel på vad 

man kan göra som gör det bättre. Det är det som är så svårt med miljödebatten 

att man får veta problemen men ingen som berättar vad exakt man kan göra”  

 – Kvinna 2 åsikt om applikationen Grön Guide.  

 

Ställningstagande med direkt koppling till frågeställningen 

Deltagarna var överens om att Grön Guide kan stödja en förändring i deras beteende med 

syfte att gynna en mer hållbar livsstil. Detta på grund av att informationen uppfattades som 

lättillgänglig och att applikationen hjälper till med att betona det som är extra viktigt för att 

kunna gynna ett mer hållbart samhälle. En av deltagarna visade att de flesta kommentarerna 

på App Store (Apples försäljningstjänst för applikationer till bland annat iPhone) gällande 

Grön Guide är från 2013. De andra önskade att den uppdaterades, om det är så att något av 

informationen har förändrats. Det var dock inget de tänkte på när de bedömde trovärdigheten.  

Gällande GreenApes ansåg samtliga respondenter att på grund av att vem som helst kan lägga 

upp information så resulterar det i mindre uppmuntran för att agera mer hållbart eftersom 

applikationen då inte ansågs som särskilt trovärdig. Kvinna 2 ansåg att gällande GreenApes 

finns risken att samma problem gällande källkritik kan uppstå som på Facebook, Flashback 

eller Wikipedia. Hon menade att det är viktigt att varje individ ser på informationen med 

kritiska ögon. De andra respondenterna instämde och menade att GreenApes kräver för 

mycket av användaren vilket resulterar i utebliven användning.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi hur teorierna kan användas för att besvara vår frågeställning 

och analyserar den data vi mottagit från undersökningarna.  

 

6.1 Kritisk design  

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att båda applikationerna uppmuntrar användaren att 

tänka mer kritisikt i sin vardag för att gynna en mer hållbar livsstil. Både Grön Guide och 

GreenApes tillämpar ett kritiskt design-perspektiv och syftet från avsändaren kommer tydligt 

fram, att engagera användaren till en mer hållbar livsstil genom att anta ett kritiskt 

förhållningssätt. En kvinna nämner exempelvis att applikationen Grön Guide används för att 

hitta miljömärkt fisk i livssmedelsbutikerna, vi tolkar det svaret som att applikationen har 

hjälpt henne att tänka mer kritiskt. En annan respondent från enkätundersökningen menar att 

båda applikationerna hjälp till med att ifrågasätta resondentens nuvarande livsstil. Vidare 

svarar en man att applikationen Grön Guide hjälpt till med att tänka nytt kring olika typer av 

hållbara hushållslösningar men också genom att upptäcka egna dåliga vanor. Applikationerna 

använder sig av olika påtryckningsmedel och strategier för att applicera kritisk design. Grön 

Guide handlar om att informera om hållbarhetsfrågor där avsändaren talar med användarna. 

Användarna har ingen möjlighet att kommunicera med varandra förutom att dela information 

på sociala medier. GreenApes strategi för att få användarna att anta ett kritiskt förhållningssätt 

bedömer vi vara att användarna kan jämföra sig med varandra och på så sätt få en extra 

uppmuntran själva utföra liknande hållbara handlingar.  

 

Resultaten från undersökningarna visade även brister i de olika systemen. Flera respondenter 

svarade att applikationen Grön Guide glömdes bort, inte väckte något större intresse och 

användes därmed ett fåtal gånger. Repontenerna ansåg även att GreenApes hade brister som 

exempelvis rörigt intryck, vilket störde upplevelsen och känslan av att inte bli tillräckligt 

motiverad. Här kan vi konstatera att applikationernas utformning inte var tillräckliga för att 

förmedla ett kritiskt synsätt till användaren. Trovärdigheten för applikationen GreenApes 

ifrågasattes även av användarna vilket indikerar på att de designers som ligger bakom 

applikationerna inte lyckats med denna strategi. Vi har förstått att trovärdighet är viktigt för 
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användarna då tillit till informationen gör användarna säkra på att handlingarna de utför är 

meningsfulla.  

Vi anser dock att applikationerna gav tillräckligt mycket för att väcka en diskussion kring 

ämnet, vilket visades tydligt under fokusgruppsintervjun. Majoriteten av respondenterna från 

enkätundersökningen ansåg att mobilapplikationer faktiskt kan hjälpa att uppmuntra 

användare till en mer hållbar livsstil, vilket indikerar på att människor är mottagliga för att 

bemöta kritisk design. Applikationen GreenApes lyckas inte riktigt förmdela detta kritiska 

förhållningssätt till deltagarna baserat på vårt resultat. Däremot visade det sig att samtliga 

deltagare svarade bestämt att GrönGuide kan stödja en förändring i deras beteende med syfte 

att gynna en mer hållbar livsstil.  

 

6.2 Vanilla sustainability  

Teorin vanilla sustainability har som syfte att engagera och uppmuntra människor till att 

diskutera de hållbarhetsfrågor som finns i samhället i dag. Den så kallade vaniljeffekten som 

kommer med denna terori kan vi konstatera att den existerar. Utifrån resultatet av 

undersökningarna ser vi att respondenterna i stor utsräckning känner sig överväldigade över 

hur stor klimatkrisen är. Det medför en känsla hos respondenterna att det inte spelar någon 

roll vad det gör då miljöproblemen redan är så katastrofala.  

Det positiva med denna teori och som vi kan se i vårt resultat, är att respondenterna blev mer 

medvetna om att vilja agera mer hållbart med hjälp av mobilapplikationer. 

Fokusgruppsintervjun visade tydligt att genom att föra en diskussion inom detta område så 

främjar det individen till att både uppmärksamma men också att förstå allvaret i miljökrisen. 

Individen känner alltså mer vilja till att vilja agera mer hållbart. Frågan är dock om det endast 

enbart är en vilja eller om det finns en kraft att faktiskt agera. Detta är en viktig skillnad vi har 

uppmärksammat.  

Det som besannas i den kritiska och negativa delen i vaniljeffekten går inte omärkbart förbi. 

Många gånger under studiens gång återkom respondenterna till frågan: vem bär det yttersta 

ansvaret? Spelar det någon roll om jag väljer att ändra på exempelvis mina pendlingsvanor 

eller matvanor? Kan jag bidra till förändring eller krävs det att högre politiska åtgärder vidtas? 

Med dessa frågor och resonemang så bevisar det att vaniljeffekten existerar. Resultaten 

indikerar också på att människor kan tänka sig att förändra sina beteenden gällande hållbarhet 
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men att det då också måste gynna individen själv. När det handlar om att förändra en vana 

eller ett beteende har vår studie visat att det överlag är lättare för en indivd att göra det om det 

i slutändan gynnar dem själva. Med detta besannas vanilj-effekten återigen eftersom man 

ifrågasätter varför man som individ bör göra detta.  

 

6.3 Respresentativ vs performative  

Normark och Tholander (2014) har i studien Performativity in Sustainable Interaction: The 

Case of Seasonal Grocery Shopping in EcoFriends tagit fram en viss problematik när det 

kommer till performative design. Vi har i vår studie använt oss av två applikationer för att 

besvara vår frågeställning, GreenApes, vars innehåll är performativt och Grön Guide vars 

innehåll är representativt. 

 

Vi ser en tydlig koppling mellan våra resultat och de resultat Normark och Tholander kom 

fram till. Enligt fokusgruppintervjuns resultat kan vi tydligt se problematiken med 

performativ design. Som Normark och Tholander beskriver vill användare att applikationen 

ska baseras på stabil kunskap och inte föränderlig kunskap. Vi vill instämma i detta då vi i 

fokusgruppen såg en tydlig skillnad mellan uppfattningen om GreenApes respektive Grön 

Guide. Deltagarna var alla överens om att Grön Guide kändes betydligt mer trovärdig medan 

GreenApes uppfattades som rörig, jobbig och oseriös. Alla deltagare instämde på att 

GrönGuide kan stödja en förändring i deras beteende med syfte att gynna en mer hållbar 

livsstil medan GreenApes snarare verkade avskräckande på deltagarna. Anledning till detta 

tror vi är att informationen på Grön Guide uppfattades som lättillänglig och konkret. Enligt 

deltagarnas kommentarer gällande GreenApes, att vem som helst kan lägga upp information 

när som helst, vill vi instämma med Normark och Tholander och säga att användare inte 

önskar föränderlig information utan kunskap som är statisk. Vidare vill vi även hålla med 

Normark och Tholander om att tvetydig information gör att användarna blir kritiska till 

källorna var informationen är baserad på.  

 

Enligt vår tolkning bidrog det faktum att informationen kunde komma vart som helst ifrån till 

att samtliga respondenter kände en minskad, för att inte säga ingen, tilltro alls till GreenApes.  
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Grön Guide, som hjälper till att betona vad som är extra viktigt har däremot hög trovärdighet 

hos respondenterna. Vi tror att användare behöver att någon annan, en designer exempelvis, 

har varit selektiv åt dem. Vi baserar detta på att respondenterna tar upp det faktum att många 

inte vet vilken skillnad en hållbar handling gör. Som en av deltagarna i fokusgruppen nämner, 

att hon har ”saknat något med faktiska exempel” och att hon behöver någon som berättar vad 

man kan göra. Alla deltagare önskar mer statistik och konkret fakta på vad deras handlingar 

egentligen har bidragit med, vilket gör att vi kan slå fast att tvetydig information gör 

användarna kritiska till källan. 

  

Båda grupperna i fokusgruppsintervjun nämner att de litar mer på Grön Guide eftersom 

informationen kommer från en, enligt dem, trovärdig källa (Naturskyddsföreningen). Vi 

tolkar det som att de känner sig trygga när de inte längre behöver ta ansvaret för den 

information som applikationen ger. Vi uppfattar det som att deltagarna litar på det som står i 

applikationen. Därmed kan vi konstatera att Normark och Tholanders teori även här stämmer 

överens med vår studie. När beslutsansvaret hamnar hos användaren, vill användaren kräva att 

applikationen och dess formgivare bär det yttersta ansvaret.  
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7. Slutsats 
Vi har i denna studie undersökt hur mobilapplikationer kan uppmuntra användare till en mer 

hållbar livsstil. En tydlig koppling mellan medvetenhet och förändringsvilja har upptäckts. Vi 

ser att viss förändringsvilja saknas hos en del personer för att de inte är medvetna. Med detta 

menar vi en medvetenhet om vad man rent konkret kan göra i sin vardag och hur det påverkar 

miljön. Trots att de flesta respondenter är intresserade av miljöfrågor ser vi att deras kunskap 

om vilken skillnad de kan göra själva saknas. Återigen vill vi poängtera att vilja agera och att 

agera inte är samma sak och trots att många vill agera mer hållbart så är det inte lika många 

som faktiskt gör det. Av de respondenter som ändrat sitt beteende har en ”ögonöppnande”- 

situation varit nödvändig. Vårt resultat har visat på att förändringsvilja beror på mer än bara 

kunskap. Här ligger en utmaning i att designa för att gynna beteendeförändringar. 

Applikationer för beteendeförändring är inget respondeterna i denna studie varit främmande 

för och vi ser därmed en möjlighet för applikationer med mijöfokus att inträda på marknaden.  

 

Mobilapplikationer kan göra det möjligt för användare att vilja agera mer hållbart men för att 

lyckas med detta krävs det att man designar utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Viktigt 

här är att designen tilltalar, för att uppmuntra och inspirera genom ett seriöst och trovärdigt 

sätt. Resultatet från fokusgruppstudien visar tydligt att användare kräver en ordningsam 

struktur med enkel navigation. Samtidigt ligger det centralt i vem avsändaren är och hur 

tilltalande estetiken är. Om avsändaren är trovärdig och estetiken kan hjälpa till att inspirera 

och uppmuntra användaren kan mobilapplikationen påverka användaren. När användaren 

öppnar applikationen är det viktigt att hen inte känner sig överväldigad av för mycket 

information. Detta kan annars bidra till att användaren känner sig hjälplös och vet därför inte 

hur hen ska använda informationen eller på vilket sätt den kan appliceras i användarens egna 

liv. Informationen som visas ska vara konkret och gärna med statistik som visar på vad 

faktiska handlingar gör för skillnad för miljön. Detta ser vi som ett sätt att tala till 

användarens ego då vår studie visat att människor gärna utför handlingar som gynnar både 

miljön och dem själva.  Därför är det viktigt att designa med användaren i fokus för att på så 

sätt uppmuntra och påverka användaren på bästa sätt.  
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Utöver dessa slutsatser så har vi funnit en probematik i att människan förlitar sig på tekniken. 

Detta gäller inte bara hållbar interaktionsdesign utan även när det kommer till annan typ av 

teknik. Om en användare anser att en källa är trovärdig, låt oss säga en mobilapplikation, 

tenderar hen att ta applikationens data för sanning. Bara för att en mobilapplikation säger att 

det är sanning behöver det nödvändigtvis inte stämma överens med verkligheten.  

 

7.1 Vidare forskning 

För att forska vidare inom ämnet vore det relevant att utforma en prototyp av en 

mobilapllikation med miljöfokus. Genom att göra detta finns möjligheten att gå djupare in på 

hur användare tar till sig informationen och hur de agerar utifrån den. Med hjälp av 

interaktionsdesignprinciper och genom att sätta ett antal användar- och upplevelsemål tror vi 

att en sådan iterativ designprocess skulle kunna föra forksningen framåt inom detta område. 

Ett angreppssätt som rör detta skulle kunna vara, om det går att designa för att motivera 

användare att leva ett mer hållbart liv till fullo, eller åtminstone få användare att engagera sig 

mer vad gäller miljöfrågor. Här blir utmaningen att skapa en applikation som kan stötta en 

beteendeförändring. Ett annat angreppsätt skulle kunna vara hur man kan designa för 

dynamisk information på ett trovärdigt sätt. Utifrån vår slutsats kan vi konstatera att 

användare föredrar statisk information framför föränderlig information.  

 

Vi anser också att det är värdefullt att undersöka hur olika användare tar åt sig nya 

innovationer, hur mobilapplikationer med hållbarhetsfokus tas emot beroende på vad 

användaren är för typ. Genom att studera detta närmare så kan man se vilka behov olika typer 

av användare har samt underlätta utvecklingen av nya mobilapplikationer med 

hållbarhetsfokus.  

 

En diskussion som även skulle kunna fungera som utgångspunkt eller ligga till grund i 

framtida forskning och som återkommit löpande under denna studies gång är vem som bär det 

yttersta ansvaret för miljökrisen. Är det individer i samhället eller är det politikerna? Det kan 

vara fördelaktigt att använda denna diskussion som utgångspunkt för att på så sätt kartlägga 

mer hur rådande attityder ser ut hos olika typer av användare.   
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Typeform. 

http://typeform.com (Hämtad 2015-12-01) 

Bilagor  

Bilaga 1 – enkätfrågor 
 

1. Kön  

 

2. Ålder 

 

3. Vad anser du dig göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle?  

 

4. Vad har påverkat dig att agera mer miljömedvetet?  

 

5. På vilket sätt får du information om miljöfrågor? (Flerval: traditionella medier/ 

digitala medier/webbplatser eller applikationer/sociala medier/ambassadörer på stan/ socialt 

umgänge/via din sysselsättning).  

 

6. Har du använt/använder du dig av någon mobilapplikation med inriktning på 

miljöfrågor? (Ja/Nej) 

 

7. Känner du till någon av följande applikationer?(GreenApes/Grön Guide/Känner inte 

igen) 

 

8. Om ja, har du haft användning för någon av dessa, på vilket sätt?  

 

9. Har du använt dig av någon annan mobilapplikation som stöd för förändring av ditt 

beteende?  
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10. Finns det en vilja att ändra ditt beteende för att gynna en mer hållbar 

livsstil?(Ja/Nej/Vet ej) 

 

11. Hur pass intresserad är du av miljöfrågor?(Likertskala 1-5) 

 

12. Vilka är dina huvudsakliga syften att vilja agera mer miljömedvetet?(Flerval: Etiska 

skäl/Miljöhänsyn/Hälsoskäl/Religiösa skäl/Sociala skäl/Ekonomiska skäl/Annat) 

 

13. Anser du att smarta telefoner och applikationer kan hjälpa individer i samhället till 

en mer hållbar livsstil?(Ja/Nej/Vet ej) 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide för fokusgruppstuiden  

 
1. Öppningsfrågor 
Här introducerade vi, författarna, oss själva samt ämnet för vår uppsats. Vi gjorde ett 
medvetet val att inte presentera frågeställningen utan endast det övergripande ämnet för 
uppsatsen, hållbar interaktionsdesign.  Vi informerade deltagarna om hur fokusgruppen 
kommer gå till. Respondenterna fick presentera sig för varandra. 
 
2. Introduktionsfrågor 
Till denna del valde vi ut ett antal miljövänliga handlingar och gemensamt för handlingarna 
var att du som svensk medborgare har möjlighet att utföra dem. Varje handling skrevs ut på 
fyra lappar, en lapp per deltagare. Dessa placerades ut på bordet, kring vilket deltagarna satt. 
Sammanlagt hade 17 handlingar valts ut. Den första frågan handlade om vilka av 
handlingarna som tilltalade respondenterna mest. Här fick deltagarna välja fyra alternativ var 
och sedan i tur och ordning motivera eller förklara hur de tänkt. Viktigt att tillägga är att den 
första frågan ställdes utan att fråga nummer två presenterats. Detta för att inte påverka 
resonemang kring första frågan. När deltagarna diskuterat klart kring fråga ett ställdes fråga 
nummer två där deltagarna skulle välja tre alternativ utifrån vilka handlingar de tror är lättast 
för andra individer att göra. 
 
De handlingar som valts ur var följande:  
Källsorterar allt, panta burkar, eko-körning, spara el, tidningsinsamling, alternativa resmål, 
minskad köttkonsumtion, sparar vatten, minskad klädkonsumtion, slänger mindre mat, köper 
ekologiskt, lågenergi lampor, skippa scampi, flyger mindre, nobba korta bilresor, minskad 
prylkonsumtion, röj i städskrubben.  
 
3. Övergångsfrågor  
Här introducerade vi frågor som anspelar på förändringsvilja som fungerade som en 
introduktion för nyckelfrågorna. Vi inledde med en generell fråga om deltagarna brutit, tillfört 
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eller ändrat en vana eller ett beteende. Varpå frågor om varför de förändrat sitt beteende och 
om någon särskild händelse orsakat detta.  
 
4. Nyckelfrågor  
Här gick moderatorn direkt in på huvudfrågan, om deltagarna har en vilja att ändra sitt 
beteende för att gynna en mer hållbar livsstil, samt varför. Här blir deltagarna indelade i par. 
De blir tillbedda att testa applikationerna greenApes och Grön Guide och sedan bedöma dessa 
utifrån följande: 
 

-‐ Trovärdighet 
-‐ Hur estetiskt tilltalande applikationerna är med tanke på färg, form, typsnitt 
-‐ Navigering och struktur 
-‐ Motivering/uppmuntran, hur pass inspirerande applikationen är 

 
Deltagarna blir indelade i par och får några minuter på sig att titta igenom och prova på 
applikationerna. Alla deltagare laddade ner applikationerna till sina egna telefoner. Efter 
diskussion utifrån ovan nämnda kriterier ställdes frågan om deltagarna kände sig lockade att 
använda applikationerna i framtiden samt om något saknades i applikationen. 
 
5. Avslutningsfrågor  
Gruppintervjun avslutades med en avslutande fråga med syfte till ett slutligt 
ställningstagande, med direkt koppling till frågeställningen:  
 

Tror ni att någon av dessa applikationer kan stödja en förändring i ert 
vardagliga beteende med syfte att gynna en mer hållbar livsstil?’ 

 

 

 

 
 


