
 

 

GoGreen 
1.Semesterprojekt 

HUMTEK 
17/12-2019 

Gruppenummer: 
Adam Heise Elswing 
Andrea Lund Gillesberg 
Emily Rønholdt Rapson 
Lasse Risgaard Sørensen 
Marie Munck Bjerrehus 
 
 

 

Vejleder: 
Lotte Bornemann Petersen 
 

Kilde: https://me.me/i/this-is-fine-b08d39af43cd412dbdcfabb90dcf9097 

https://me.me/i/this-is-fine-b08d39af43cd412dbdcfabb90dcf9097


Gruppenummer: V1924788408    CO2 app 

Indholdsfortegnelse 

Abstract 3 

Indledning 3 

1.0 Problemfelt 4 

2.0 Problemformulering 5 

2.1 Begrebsspecifikation 5 

2.2 Områdets omfang 6 

2.3 Semesterbinding 7 

3.0 Projektets opbygning 8 

4.0 Metode 9 

4.1 FEDS 9 

4.2 Interviews i projektet 10 

4.3 Kvalitative interviews 12 

4.4 Kvantitative interviews 12 

4.5 Brugerundersøgelse 13 

4.6 App design 14 

4.7 CCM 15 

4.8 Storyboard 16 

5.0 Teori 17 

5.1 Menneskers handlekraft 17 

5.2 Menneskelig adfærdspsykologi og nudging 19 

5.3 Tidlig belønning og motivation 22 

5.4 Tiltag på klimaområdet 23 

6.0 Analyse 25 

6.1 Målgruppens behov 25 

6.2 Designudvikling 30 

6.3 Afprøvning 37 

Side 1 af 70 



Gruppenummer: V1924788408    CO2 app 

7.0 Designløsning 42 

8.0 Diskussion 49 

8.1 Evaluering af designprocessen 49 

8.2 Opfyldes produktkrav? 49 

8.3 Hvorfor endnu en app? 50 

8.4 Kan man lave en CO2-neutral app? 51 

8.5 Kritik af teori og metode 52 

9.0 Konklusion 55 

10.0 Bibliografi 56 

11.0 Bilag 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side 2 af 70 



Gruppenummer: V1924788408    CO2 app 

Abstract 

The climate is changing drastically, and scientists all over the world are agreeing that 
humans are at fault. To combat this it’s necessary to cut down on CO2 emissions all over 
the world, and a good place to start is with the everyman. Specifically university 
students are good at living a climate-conscious life, so including these as frontrunners in 
our attempts at changing people's behavior is ideal and could set the bar high for 
generations to come. In this report we try to determine whether it is possible to change 
human behavior by conveying CO2 data to the target group, and on which platform this 
information is most effectively mediated. By using nudging and theories from Anthony 
Giddens about Precautionary Principles, we have designed an app that will enlighten the 
user about their personal CO2 footprint, and thereby help them lower their negative 
impact on the climate. 

 

Indledning 

De fleste mennesker er bevidste om at global opvarmning eksisterer. Vi oplever også 
vores personlige omgangskredse og medstuderende, som yderst bevidste om at der skal 
skabes ændringer i verden for at bremse den negative udvikling vi ser i det globale 
klima. Udledning af CO 2 og andre drivhusgasser, har siden slutningen af 1800-tallet 
påvirket vores klode på en lang række punkter. Mest omtalt heraf den generelle stigning 
af atmosfærens gennemsnitstemperatur, på 0,9 grader celsius i forhold til 
gennemsnittet for det 20. århundrede (NOAA, 2019). For at stille det i perspektiv, har 
det resulteret i at de fem varmeste år siden påbegyndt måling i 1880, er forekommet 
efter år 2010. Særligt ses det i år 2016, hvor der blev sat varmerekord for 8 ud af årets 
12 måneder (NASA, 2017). Det har længe været diskuteret om disse ændringer i klimaet 
er menneskeskabte eller ej. Men ifølge forskning på området er der videnskabeligt 
belæg for at den menneskeskabte udledning er den primære årsag til global 
opvarmning. Over 97% af aktivt publicerende klimaforskere på verdensplan er på 
nuværende tidspunkt enige om at mennesker står til ansvar (NASA, 2019) (John Cook et 
al. 2013). Derudover har næsten alle førende videnskabelige organisationer i verden 
udstedt udtalelser der støtter dette standpunkt (Governor's Office of Planning and 
Research, 2019). Blandt de mest bemærkelsesværdige er FN’s “Intergovernmental Panel 
on Climate Change”, der består af 1300 individuelle eksperter i klima og miljø, som 
fastslår at de negative klimaændringer med over 95% sandsynlighed er 
menneskeskabte (IPCC, 2014). 
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1.0 Problemfelt 

I vores problemfelt vil vi specificere vores indgangsvinkel til projektet, argumentere for, til- 
og fravalg, samt formulere en endelig problemformulering der vil blive besvaret i løbet af 
projektopgaven. 

Klimaforandringer har stor indvirkning hos mennesker og i deres hverdag, da der 
dagligt tages valg der kan forøge det enkelte menneskes klimapåvirkning negativt eller 
positivt. Om det er at tage kortere bade eller at tage bilen til arbejde, så er der mange 
områder i dagligdagen der kan enten forbedres, eller helt udfases. For at opnå en 
forbedring i hverdagens CO2-belastning, er det derfor nødvendigt at undersøge hvordan 
forskellige befolkningsgrupper forholder sig til klimaproblematikken. 

Ifølge Concito’s klimabarometer for 2018, ses det, hvis man sammenligner de adspurgte 
befolkningsgrupper med den yngste befolkningsgruppe, at de yngste i langt højere grad 
mener det er nødvendigt at ændre levevis for at løse klimaudfordringen (se Bilag 1). 
Derudover svarer den yngste aldersgruppe ifølge klimabarometret, at de generelt er 
langt mere klimabevidste end resten af den adspurgte befolkningsgruppe (se bilag 2, 3 
og 4). 

I 2010 udførte sociologerne Peter Gundelach, Bettina Hauge og Esther 
Nørregård-Nielsen en undersøgelse af 2506 unge mellem 18 og 35. Her blev de bl.a. 
interviewet om deres holdning til klima og miljø, og hvad de gør eller ikke gør for at 
forbedre områder i deres hverdag mht. CO2-aftryk. Undersøgelsen viste at ⅔ af 
deltagerne var enige med udsagnet “Jeg vil gerne ændre vaner i retning af at være mere 
klimavenlig, end jeg er”, og 75% af de adspurgte er opmærksomme på at ændre deres 
vaner i dagligdagen, mens 19% aktivt vælger produkter og tjenester til eller fra baseret 
på deres klimaaftryk (Gundelach, Peter., Hauge, Bettina., & Nørregård-Nielsen, Esther. 
2014).  

En stor andel af studerende udfører klimabevidste handlinger i deres hverdag. Ifølge en 
undersøgelse foretaget af Dansk Magisterforening, kan man se at de studerende går op i 
at sortere deres skrald, fravælger plastik og kød og stemmer efter klimapolitiske 
holdninger, når de skal stemme til folketings- og europaparlamentsvalg (Elkjær, Jacob. 
2019) (Bilag 5). Grundet den store klimabevidsthed hos studerende, dannede en gruppe 
studerende i foråret 2018, Den Grønne Studenterbevægelse. Bevægelsen, som er dannet 
på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner, kæmper for politisk handling på 
klimaområdet (Den Grønne Studenterbevægelse, 2019). 

Især de studerende på Roskilde Universitet kæmper for at få mere fokus på klimaet, 
både når det gælder at give bæredygtighed en større rolle i undervisningen, og samtidig 
med også fokusere på en reduktion af klimaaftrykket hos RUC som helhed. Denne 
interesse har i 2019 skabt et samarbejde mellem studerende og Roskilde universitet, 
som er endt ud i et bæredygtighedsudvalg der skal sætte fokus på netop disse ting. 
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Dette udvalg skal spille en vigtig rolle i at gøre Roskilde universitet til en mere 
klimavenlig uddannelsesinstitution (Claudi, Nadia. 2019). 

Det er vigtigt at tage fat i frontløberne inden for de klimainteresserede, da de vil være 
med til at sætte et forbillede for hvordan det er muligt at ændre sin vaner uden at ofre 
tid og ressourcer. Dette betyder også at en passende platform skal findes for at få disse 
ændringer til at blive implementeret så ubesværet som muligt. 

2.0 Problemformulering 

Hvordan kan man vha. en designløsning give studerende indsigt i CO 2-data og skabe 
adfærdsændringer der medvirker til forbedring af deres personlige CO 2-aftryk. 

For at hjælpe med at analysere denne problemstilling har vi opstillet nogen 
arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan kan man tilpasse kommunikationen af CO2-data til bedst at motivere 
målgruppen? 
Der findes utallige løsningsforslag, men ingen af dem har forårsaget en betydelig 
ændring i adfærd. Målgruppen kender godt til problemet, men mange gør endnu 
ikke noget for at forbedre deres CO2-aftryk. 
 

2. Hvilke adfærdsmønstre ville være simplest og mest realistiske at ændre hos 
målgruppen for at opnå det ønskede resultat, og hvordan ville dette bedst blive 
formidlet? 
Da målgruppen oftest vil have fokus andre steder i deres liv, vil det være urealistisk 
at forvente en større livsstilsændring. Det bedste bud er her at gå efter små 
modifikationer der kan gøre en stor forskel på langt sigt. 
  

3. Hvilke tiltag er mest effektive at inkorporere i ens hverdag for at se den største 
forbedring i ens CO2-udslip? 
Der er specifikke områder hvor der ses et større udslip af CO2 der vil være mere 
optimalt at fokusere på at forbedre. 
 

4. I hvilket omfang kan formidling af CO2-data ændre menneskers adfærd? 
Vi vil undersøge om det er muligt at skabe en adfærdsændring hos mennesker. 

2.1 Begrebsspecifikation 
CO2-data - Når der i rapporten refereres til CO2-data henvises der til den data der bliver 
samlet om målgruppens vaner og hvor meget CO 2 der bliver udledt som følge af disse. 
Det er hermed en statistisk værdi. 
Klimapåvirkning - Her refereres der den påvirkning som målgruppens CO2-udslip har på 
klimaet i form af udledt CO 2. 
Real time data - Her refereres der til en tracking af målgruppens data der bliver 
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indtastet af målgruppen umiddelbart efter en handling. 
Klimabevidst - At indtænke egen påvirkning af klimaet i ens adfærd. 

2.2 Områdets omfang 
Som det er gjort tydeligt ovenfor er klimaændringer en problematik der spænder bredt, 
og vi kan derfor ikke arbejde med en helhedsløsning på problemerne i et projekt med 
dimensioner som dette. Der er i forvejen en række initiativer angående 
klimaforandringer og drivhusgasser på verdensplan. 

Størst og mest kendt af alle klimaaftaler er FN’s Paris Aftale der sigter efter at begrænse 
den globale temperaturstigning, som udledningen af drivhusgasser medfører til, med 
maksimalt 2 ℃, men meget gerne 1,5 ℃ eller under. Aftalen er ikke juridisk bindende 
angående at nå målsætningen, men kræver af de 195 deltagende lande, at de deler deres 
planlægning af målsætninger såvel som midler til at opnå disse offentligt og med alle 
andre parter af aftalen (United Nations, 2015). 

Alle medlemmer af den Europæiske Union har skrevet under på Paris Aftalen. Men 
udover det har EU også opstillet et overordnet klimamål om at medlemslandene 
tilsammen skal sænke udslippet af CO 2 med 40% inden 2030, set i forhold til 1990. Bag 
målsætningen ligger der en række delmål heriblandt også angående general 
inkorporering af klimahensyn i andre lovgivende sammenhænge under EU. Derudover 
lyder et af de større mål på at opnå en forøgelse af den bæredygtige energiproduktion, 
således at 27% af det samlede energiforbrug vil være dækket af vedvarende energi fra 
f.eks. vindmøller, solceller og hydroenergi. Der er pålagt et ansvar på hvert enkelt land 
om selv at opnå en specifik sænkelse af CO2-udledningen, for Danmark er dette krav 
39% (Folketinget, 2019). 

En af de mest ambitiøse, lokale klimamålsætninger i verden er Københavns kommunes 
plan om at blive verdens første CO 2-neutrale hovedstad i 2025. Dette vil man ligesom 
med EU’s plan gøre nemmere at opnå med delmål her inddelt i de fire fokusområder 
energiforbrug, energiproduktion, mobilitet og Københavns Kommune som virksomhed. 
Hvis dette mål realiseres vil det have stor effekt og være en milepæl for at mindske det 
samlede danske CO 2-udslip i henhold til EU’s mål (Teknik- og miljøforvaltningen. 2012). 

Alle disse planer, aftaler og mål har tilfælles at de enten udelukkende eller i høj grad 
fokuserer på udledningen af CO2 som hovedpunktet for at skabe bedre vilkår for verden 
i fremtiden. Her opstår der dog en problematik eftersom CO 2 udledes i forbindelse med 
en voldsomt lang og ikke særligt håndgribelig liste af ting indenfor bl.a. produktion af 
energi, transport af mennesker, varer og energi, industriel produktion af produkter og 
personlige elektroniske apparater som mobil, tv og computere. 

Alle de ovennævnte tiltag og mål er udarbejdet og skal implementeres med politisk 
magt og store internationale budgetter hvilket kan gøre det svært for den enkelte 
borger at forholde sig til. Mange vil dog gerne ændre deres levevis for at formindske 

Side 6 af 70 



Gruppenummer: V1924788408    CO2 app 

hvordan de som enkelt borger påvirker klimaet (Gundelach, Peter., Hauge, Bettina., & 
Nørregård-Nielsen, Esther. 2014). 

Grundet den store del af befolkningen der gerne vil ændre deres adfærd, men af en lang 
række årsager ikke får gjort dette, ser vi det som relevant at arbejde med den enkelte 
borger. Udledningen af drivhusgasser skal bekæmpes på lang række af områder hvilket 
gør det nødvendigt at indføre en lang række forskellige initiativer. Vi har derfor valgt at 
se på hvordan den positive udvikling kan fremmes uden behov for store budgetter eller 
politisk indflydelse, dette gøres ved at stille et håndgribeligt, motiverende og gratis 
værktøj til rådighed for alle.  

2.3 Semesterbinding 
Semesterbindingen på dette projekt er kurset design og konstruktion, hvor vi ud fra 
vores undervisning i faget bl.a. vil evaluere vores produkt og process. Vi vil også bruge 
viden om selve designprocessen til at lave et produkt der er sanseligt og påvirker 
kognitive processer hos brugere. Vi har i faget tilegnet os viden om hvad der betegnes 
som et godt design, og hvilke designprocesser der er til rådighed for os når vi skal 
udvikle vores eget produkt. 

Helt konkret vil vi benytte os af følgende teorier fra faget design og konstruktion: 

- FEDS (Framework for Evaluation in Design Science) 
- CCM (Colour Cognitive Mapping) 
- Storyboard 

Den anden dimension vi har valgt at inddrage er Subjektivitet, Teknolog og Samfund 
(STS), da klima og miljø er et meget samfundsrelevant emne, ikke bare i den 
senmoderne samtid, men også for fremtidige generationer. For at forstå hvordan 
problemet vi har stillet skal løses, bliver vi nødt til at inddrage både 
samfundsvidenskabelige metoder og -litteratur. Det ville være meget relevant her at 
inddrage f.eks. kvantitative undersøgelser og kvalitative interviews. 

Helt konkret vil vi benytte os af følgende teorier fra faget subjektivitet, teknologi og 
samfund: 

- Kvalitative interviews 
- Kvantitative interviews 
- Samfundsfaglig litteratur 

Vores samfund er indrettet sådan at vi i hverdagen er så afhængige af teknologi, at livet 
uden teknologien er svært at forestille sig. Det er umuligt at forstå teknologier og 
mennesker adskilt, så ved at se på begge aspekter får vi den bedst mulige indsigt i hvad 
vores projekt er, og kan blive.  
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3.0 Projektets opbygning 

Til at starte med kigges der på problemfeltet, der bruges til at afgrænse og definere 
hovedproblematikken. Ud fra problemfeltet har vi udarbejdet en problemformulering 
med tilhørende arbejdsspørgsmål, som skal bruges til at besvare 
problemformuleringen. For at specificere hvordan fremgangsmåden med projektet 
udføres, har vi defineret forskellige metoder som skal bruges til dette formål. Herunder 
inddrages interview, CCM, Storyboard og app-design.  

Teoriafsnittet bruges som baggrund for analysen, hvor der gennemgås teoretisk 
fremgangsmåde og analytiske overvejelser. Videre herfra kommer analysen, som er et 
dybdegående kapitel der sammenfattes vha. metoden og teorien. I afsnittet 
designudvikling, forklares det hvad intentionen med designet er, og hvordan dette 
visuelt skal præsenteres.  

Gennem diskussionsafsnittet er formålet at diskutere eventuelle problemstillinger og 
opbygning af resultater fra analysen, valget af metoder, teori og funktionaliteten af 
designløsningen. Efter dette afrundes opgaven med en konklusion, som bruges til at 
besvare problemformuleringen.  
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4.0 Metode 

Til at analysere vores produkt ift. hvordan dette skal udvikles og forbedres, benytter vi 
forskellige designrelaterede metoder. Her vil vi beskrive hvilke metoder vi vil anvende, 
hvordan de bruges, samt redegøre for hvordan vi selv vil bruge dem. Dette vil give et 
overblik over hvilke værktøjer vi vil benytte os af, samt give struktur til vores senere 
fremgangsmåde i analysen. 

4.1 FEDS 
For at sikre at vores produkt bliver evalueret og forbedret vil vi se på forskellige 
evalueringsmetoder der involverer både målgruppen i et opstillet scenarie, men også i en 
naturlig kontekst. Dette vil blive gjort både summativt og formativt for at have alle mulige 
datasæt inde over fremtidige iterationer. 

Frameworks for Evaluation of Design Science, eller FEDS er en metode der kan bruges 
til at vælge hvilken fremgangsmåde der bedst vil kunne bruges til at evaluere et givent 
design. Der bliver opstillet nogle muligheder med evalueringen, hvor der kan vælges 
hvilken en der passer bedst på ens evalueringssubjekt. Disse er som følger: 

- Human risk and effectiveness: Hvis designet er brugerorienteret ELLER hvis det 
er relativt billigt at teste de virkelige brugerne i deres reelle kontekst. 

- Technical risk and efficacy: Hvis designet er teknisk orienteret ELLER hvis det er 
meget dyrt at evaluere med virkelige brugere og reelle systemer i den rigtige 
kontekst 

- Purely technical: Hvis behovet findes i fremtiden og ikke i dag. 
- Quick and simple: Hvis konstruktionen af designet er hurtigt og simpelt. 

(Venable, Pries-Heje, Baskerville, 2016) 

Herunder kan de forskellige muligheder ses illustreret. 

Denne figur viser hvordan de forskellige 
evalueringsmetoder forløber, og det kan ses at de 
ofte starter i den kvadrant der hedder 
“artificial-formative” (kunstig-formativt), og 
derefter bevæger sig enten mod “naturalistic” 
(naturalistisk) og/eller “summative” (summativ). 
Dette bruges til at bestemme hvilke metoder der 
står til rådighed for den der skal evaluere. 

(Venable et al., 2016) 
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Da vores projekt både er brugerorienteret og det er billigt at teste de virkelige brugere i 
deres reelle kontekst, er det derfor oplagt at gå videre ad den vej der hedder “human 
risk and effectiveness”, altså menneskelig risiko og effektivitet. 

Medudvikler af denne metode Jan Pries-Heje har opstillet en tabel til at udvælge hvilke 
metoder der er relevante for hver kvadrant i denne model (forelæsning 9/10-2019) (Se 
bilag 6). Da vi starter i det kunstigt-formative, er det oplagt at starte med 
“Criteria-based evaluation”, altså evaluering baseret på kriterier der er stillet til 
designet. Her bruger vi SUS-evaluering (denne bliver forklaret i dybden i et kommende 
afsnit), hvor det er muligt at opsætte en “cutscore” for designet. Dette betyder en score 
som designet skal nå for overhovedet at blive godkendt til videre udvikling. 

Nu bevæger projektet sig længere hen af evalueringsprocessen, og det rykker sig mere 
over mod formativt-naturalistiske. Her bliver næste skridt Action Research, hvor den 
indsamlede data kommer i form af mere dybdegående interviews og den virkelige 
bruger i den reelle kontekst kan udspørges og uddybe deres respons. 

Efter disse to punkter ville vi gerne have en første færdige iteration for vores design 
som målgruppen kan tage med sig og afprøve den i en endnu mere naturlig kontekst: 
deres egen hverdag. Her ville tredje evaluering komme ind; Collect Client Feedback, der 
som navnet antyder er en indsamling af brugerfeedback. Dette ville hjælpe til at lave en 
ny iteration der er blevet optimeret baseret på testpersonernes feedback af prototypen. 

Til sidst er projektet nået hen til den naturalistiske, summative kvadrant. Her har 
projektet været på markedet i noget tid, og det er derfor oplagt at gå videre med Collect 
Performance Measures, der vil give indblik i hvordan designets ydeevne er under reelle 
forhold i målgruppens hverdag.  

Til sidst ser vores projektevalueringskurve 
altså sådan her ud. Den følger kurven for 
menneskelig risiko og effektivitet idet den 
starter i det kunstigt-formative, bevæger 
sig op til naturalistisk-formativt og slutter i 
det naturalistisk-summative. 

 

4.2 Interviews i projektet 
Gennem interviews skal der opnås indsigt i hvilke ønsker målgruppen har for 
designløsning og hvilken platform de vil foretrække. Der er forskellige fordele og ulemper 
ved det kvalitative interview, som virker til at egne sig bedst til en ‘anden omgang’ af 
dataindhentning efter de store træk er afdækket af spørgeskemaer. Til at begynde med vil 
vi anvende kvantitative metoder, og senere bevæge os i retning af kvalitative metoder. 
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Fordele og ulemper ved interviewmetoden 

Personlige interviews kan, modsat mange andre metoder, give respondenterne 
mulighed for at svare direkte uden at skulle forholde sig til i forvejen fastsatte 
muligheder. Derfor kan man forvente mere nøjagtige og præcise svar fra hver enkelt 
respondent. Personlige interviews anvender ofte flere ressourcer (tid og energi) end 
eksempelvis spørgeskemaer, det kan være udfordrende at få samme mængde 
respondenter som ved spørgeskemaer. Ydermere kræver personlige interviews ofte at 
en forsøgsleder transkriberer, evaluerer og evt. scorer hver enkelt respondents svar, 
hvilket også kræver tid og energi. Personlige interviews er derfor en metode der gerne 
anvendes til at præcisere meninger eller behov efter en spørgeskemaundersøgelse er 
forelagt (Kvale & Brinkmann. 2009). 

Hvorfor får vi svar på problemformuleringen vha. interview? 

Gennem interviewmetoden vil der kunne opnås en mere præcis indsigt i hvilke ønsker 
målgruppen har til designløsningen med henblik. på at svare på problemformuleringen. 
Gennem interviews kan vi få målgruppen til at levere direkte feedback, og derved få 
præcise svar på hvilke designløsninger der ser ud til at fungere, og hvilke 
designløsninger der ikke resulterer i effektiv og tilfredsstillende brug af produktet. 

Argument for udvælgelse af informanter 

Målgruppen for denne opgave er studerende på Roskilde Universitet, med særlig 
interesse for at skabe kontakt til studerende som i forvejen interesserer sig for 
klimaproblematikker. Disse kan give konstruktiv kritik og ønsker til en designløsning 
der appellerer til deres interesser. Det er bl.a. på baggrund af deres svar samt relevant 
teori og metoder at der skal designes en løsning . 

Udførelse af interview og refleksioner herved  

Der kan udarbejdes et interviewguide med en række faste spørgsmål, og det vil være 
fordelagtigt at foretage interviewet i et lukket område med rolige rammer. Et planlagt 
interview i private rammer sikrer som regel de mest velovervejede udtalelser, da 
respondenten ikke skal skynde sig videre eller er påvirket af folk omkring dem.  Fra 
interviewerens side skal der ligeledes være ro og velovervejede formuleringer. Det er 
vigtigt at spørgsmålene ikke er ledende i forhold til hvad forsøgslederne i forvejen 
ønsker at skabe af designløsning. Spørgsmålene bør give frihed til målgruppen, så de 
kan tage stilling til hvad de svarer uden påvirkning fra interviewerens side. 
Spørgsmålene skal stilles således at intet svar føles forkert, og den der bliver 
interviewet skal føle sig tryg til at kunne svare ærlig, frem for at føle sig presset til at 
svare i forhold til ‘det forventede’. God kontakt bør skabes, og interviewerens adfærd 
bør kunne karakteriseres som lyttende og anerkendende over for respondentens svar 
(Kvale & Brinkmann. 2009).  
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4.3 Kvalitative interviews 
Gennem udviklingen af vores design vil vi benytte empiri indsamlet fra brugeren som en 
målestok til at vurdere designets succes. Da det er en gruppe af mennesker der designes 
til, og som vi ønsker at ændre adfærden hos, er det nødvendigt at undersøge og evaluere 
hvorvidt brugeren finder designet brugbart og intuitivt, og om designet rent praktisk 
skaber en adfærdsændring. Til at måle appens ydeevne når det kommer til interaktion 
med brugeren vil vi udføre en række brugertests, bestående af forskellige former for 
interview. Måden vi gør dette beskrives herunder: 

I starten af designprocessen vil vi gennemgående benytte kvalitative interviews til at 
vurdere appens design. Denne metode er valgt da den tillader at brugeren kan 
observeres imens der interageres med designet. Dette giver muligheden for at stille 
brugeren spørgsmål undervejs i deres interaktion med appen, sådan at vi kan få et 
indblik i hvad de tænker i øjeblikket, eksempelvis hvis de går i stå. Derved undgår vi at 
ende op med, at brugeren ikke kunne anvende designet korrekt, og derfor ikke kan 
svare ordentligt på de opfølgende spørgsmål efter testens udførsel. 

4.4 Kvantitative interviews 
I de senere iterationer af designet, vil vi bevæge os mere i mod kvantitative metoder. 
Her benyttes facilitering af SUS-test (System Usability Scale), hvor ydeevnen af den 
testede version kan kvantificeres til et konkret tal. Testen fungerer ved at brugeren 
stilles 10 forskellige spørgsmål (bilag 7). Hver af spørgsmålene har 5 svarmuligheder 
som varierer mellem “strongly disagree” og “strongly agree”. Derved kan brugeren 
vurdere sin enighed i udsagnene fra 1 til 5. Et eksempel på to udsagn fra SUS er: “I 
thought this system was easy to use” eller “I found the system unnecessarily complex.”. De 
to spørgsmål er lavet så de fungerer som modsætninger af hinanden. Dette øger 
sikkerheden af testens resultat, da den interviewede svarer på det samme spørgsmål to 
gange, men formuleret på forskellige måder. Derved fungerer SUS-testens 10 spørgsmål 
som 5, men hvor hvert spørgsmål består af et par af to modsigende spørgsmål (Sauro, 
Jeff. 2011). 

Efter brugeren har svaret på de 10 spørgsmål, anvender man derefter et bestemt 
scoringssystem (bilag 8), hvor man indsætter svarene fra hver af de 10 spørgsmål som 
tal mellem 1 og 5. Scoringssystemet producerer derefter et tal mellem 0 og 100, som 
kan bruges til at måle systemets “usability” eller brugbarhed. Når man skal fortolke sine 
resultater, kan man som det første sammenligne det med et gennemsnit som kommer af 
i forvejen eksisterende SUS-undersøgelser. Dette gennemsnit ligger på 68 (Sauro, Jeff. 
2011).  

Dernæst foreslår Jeff Sauro en anden måde at fortolke sin SUS-score, hvor man vurderer 
den ud fra grafen der ses i bilag 9. Kurven på grafen viser fordelingen af SUS-scorer fra 
mange andre SUS-test, med deres percentile rang ad y-aksen. Derved kan vi indsætte 
vores SUS-score ind i grafen og aflæse dens percentile rang. Dette kan bruges til at give 
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en karakter til designet. Eksempelvis fortæller grafen at en karakter af “A”, betyder at 
designet score højere end 90% af de andre undersøgelser, der er indgået som del af 
datasættet bag grafen.  

Udover appens brugbarhed, fortæller scoren om hvordan designet ville klare sig i den 
virkelige verden. I en analyse udført af Jeff Sauro, blev der fundet en sammenhæng 
mellem SUS-score og NPS (Net Promoter scores) (Sauro, Jeff. 2009). NPS score fortæller 
hvor stor sandsynlighed der er for at brugeren af et design anbefaler, eller spreder 
dårlig omtale om et design. På baggrund af denne sammenhæng, har Sauro kommet 
med en tommelfinger regel der hedder, at en SUS-score over 80,3 øger sandsynligheden 
for at brugerne anbefaler produktet til en ven (Sauro, Jeff. 2009). 

Denne SUS-metoden er hurtig at udføre, samtidig med at den producerer brugbar 
empiri på relativt lidt data. Det vil sige at der ikke behøves særligt mange testpersoner, 
før den indsamlede data danner et præcist billede af appens brugbarhed (Sauro, Jeff. 
2011). Grundet dens hurtige natur, er denne metode ideel at benytte, når det kommer til 
at arbejde med iterative designs. Det vil sige at vi kan lave en hurtig runde af 
undersøgelser med testen, kigge på SUS-scoren og sammenligne med SUS-scorer fra 
tidligere versioner af designet. Derefter laves ændringer i prototypen, og derefter 
udføre flere tests. Derved har vi et kvantitativt måleinstrument, der hurtigt kan udføres, 
og som fortæller hvorvidt vi arbejder i den rigtige retning med designet. 

4.5 Brugerundersøgelse 
Her bliver beskrevet hvordan vi bærer os ad med at komme i kontakt med målgruppen, og 
hvordan vi vil sikre os at vi får den bedste feedback på vores produkt som muligt. 

Vi vil forsøge at komme tættere på hvem vores målgruppe er, og hvilke metoder de ville 
bruge i hverdagen til at udføre tracking af CO2-data ved kvantitative metoder. For at 
indsamle den største mængde brugbar data har vi udført hvad vi vælger at kalde en 
“pop-op” undersøgelse hvor vi placerer os på en lokation vi er sikre på målgruppen vil 
befinde sig, og herefter stiller spørgsmål til dem. Denne dataindsamlingsmetode er ideel 
fordi der ender med at komme mere naturlig data ud af det, da de adspurgte oftest 
gerne vil svare på få spørgsmål når de er i et mere naturligt scenarie. 

Feedback fra brugere 
Når vores designløsning skal testes af målgruppen vil vi igen benytte os af den her 
“pop-op” metode. Her kan vi få naturlige svar fra målgruppen hvor de mere organisk 
kan give deres meninger om vores produkt. 

Efter dette vil vi benytte kvalitative interviewmetoder hvor vi sætter os ned med 
personer fra målgruppen og udfører et mere dybdegående interview. Her er det vigtigt 
at der inden undersøgelsen forberedes en plan for et godt brugerinterview, hvilket kan 
gøres ved f.eks. at lave en interviewguide for mødet med testpersonen. For at opstille en 
god brugertest har vi nogle punkter vi gerne vil have styr på inden vi går i gang: 
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Hvad er formålet med testen? 

Det skal være klart hvad formålet med mødet er, både for dem der interviewer og dem 
der bliver interviewet. Hvad skal be- eller afkræftes? Vi skal finde ud af om der er en 
uoverensstemmelse mellem hvad testpersonen forventer og hvad de finder. 

Hvad er rammerne for testen? 

Forsøgspersonen skal stilles konkrete rammer for hvad der skal lægges mærke til 
undervejs i testen. Der skal skabes et scenarie med en kontekst personen kan forholde 
sig til og derfra starte brugeroplevelsen. 

Hvilke opgaver skal stilles undervejs? 

Det er vigtigt ikke at lede personen, med opgaver der trækker dem i en retning 
intervieweren gerne vil have, men hellere holder spørgsmålene åbne så de kan komme 
med deres egne input og give feedback baseret på en fuldendt brugeroplevelse. 

4.6 App design 
Herunder vil vi specificere hvilke metoder vi bruge til at designe appen. 

Specifikation af appens funktioner 
Vi starter designprocessen med at beslutte os for hvilke funktioner appen skal have. Vi 
sporede os ind på præcist hvilke funktioner vi ser som værende de essentielle dele af 
produktet: 

● Facts om miljøpåvirkningen af forskellige dagligdags handlinger der kommer 
frem under brugen af appen. 

● Udfordringer inden for de klimaområder med størst effekt 

● Opgaver skal udløse en form for “Reward” i form at point e.l. 

● Udfordringer skal findes i forskellige niveauer (sværhedsgrader) F. eks. 
“vegetarisk aftensmåltid dagligt”, med øget “Reward” for længere forpligtelse. 

● Sammenligning af grupper med mulighed for at kunne udfordre andre brugere 
og grupper. 

● Ugentlige udfordringer der sætter fokus på nye aktiviteter der kan registreres og 
muligvis giver mulighed for at optjene ekstra point i aktive konkurrencer. 

Begreberne “sketch”, “wireframe”, og “prototype” der nævnes i følgende afsnit, 
defineres ud fra en vejledning, skrevet af app-designvirksomheden Brainhub 
(Warcholinski, Matt. u.å.), og et oplæg fra design bloggen InsideDesign, drevet af 
digital-designvirksomheden InVision (Fanguy, Will. 2018). 
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Sketch 
Vi starter med at tegne på et stykke papir hvordan vi kunne forestille os appen se ud. 
Dette er en måde at generere idéer til designet, og hvordan appens forskellige 
funktioner skal repræsenteres visuelt. Dette er også en måde hvor gruppen kan få en 
fælles forståelse for hvordan appen kunne se ud. 

Wireframe 
Med wireframes illustreres appens forskellige sider, samt hvordan der navigeres i 
mellem dem. Her vælger vi hvorpå de forskellige sider funktioner og indhold skal 
placeres. Der besluttes også hvilke knapper der skal være, hvor knapperne skal sidde, 
samt hvor disse knapper leder hen. Dermed fungerer en wireframe som et skelet over 
appens struktur og indhold. Wireframes kan både laves med blyant, papir og lineal, men 
kan også udarbejdes med digitale værktøjer som Figma (Figma.com. 2019). 

Efter vi er kommet op med et design som vi evaluerer til at opfylde kravene, og uden at 
vi opfatter den som værende besværlig at bruge, vil vi begynde at give designet i hånden 
på målgruppen. Dette kan både ske i form af skitser på Post-it Note notes, som vi 
manuelt sætter på skærmen af en telefon og udskifter efter hvad personen trykker på, 
men kan også gøres med digitale wireframes, hvor programmet selv skifter mellem 
siderne. Dette vil give et overblik over store designfejl, eller elementer der ikke hænger 
sammen, som vi måtte have overset. Når dette er på plads, kan designet flyttes til 
prototype fasen. 

Prototype 
I den sidste fase videreudvikles de forrige wireframes til et produkt der mere visuelt 
repræsenterer slutproduktet. Her kan der blandt andet tilføjes farver, animationer der 
afspiller når der skiftes mellem sider og et generelt højere æstetisk niveau.  
Det er i denne fase vi forventer at kunne få det meste feedback fra brugere omkring 
hvordan de oplever appen, eksempelvis gennem metoden SUS (Sauro, Jeff. 2011), som 
nævnt i underafsnittet “kvalitative interviews”. Med et design der visuelt læner sig 
nærmere op af en “rigtig” app, forventer vi at det vil gøre det mere virkelighedsnært for 
brugeren når prototypens virkning på målgruppen testes. 

4.7 CCM 
I idéfasen af vores projekt benyttede vi os af denne metode (se bilag 10 og 11), til at belyse 
det problem vi sad med. Det ledte os til mulige arbejdsspørgsmål vi kunne bearbejde, da vi 
fik oplyst og gennemgået hvilke konsekvenser og forhindringer vi ville møde undervejs. 

Colour Cognitive Mapping, forkortet CCM, er en metode der kan bruges til at give en 
bedre forståelse af årsager og konsekvenser af de problemer der stødes på når man går i 
gang med et projekt. Det kan være en hjælp til bedre at kunne analysere det problem 
der arbejdes med. CCM kan give en bedre forståelse mellem sammenhængen af problem 
og løsning. Der er to måder at anskue CCM på. Der er “the problem as difficulties”, her er 
det problemer der er hovedfokus og den anden måde er “the problem as solutions”, her 
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er det løsningen der i fokus. Dette skulle bl.a. gerne hjælpe med at finde de fordele der 
måtte være ved at finde en løsning på problemet og det kan være med til at reducere de 
årsager der er til problemet. Det giver en ny vinkel på problemet og kan være med til at 
skabe løsningen. Selve indholdet, altså teksten i formerne er i to led. Et eksempel på en 
tekst i “the problem as difficulties” kan være “være omstillingsparat … rigid”, hvor de 
tre prikker mellem teksten indikerer en separation af de to led. Teksten skal skrives i 
bydeform såsom opnå, påtag, vær, gør osv. (Venable, 2014). 

4.8 Storyboard 
Vi har valgt at lave et storyboard der kan illustrere brugerens oplevelser med vores 
produkt. Forløbet er fra brugeren opdager vores produkt, til der ses adfærdsændringer (Se 
bilag 12). 

Denne metode kan hjælpe med visuelt at præsentere et færdigt produkt. Et storyboard 
kan bruges til at vise hvordan et produkt skal bruges eller hvordan det ser ud når det er 
færdigudviklet. Der er mange forskellige måder hvorpå et storyboard kan udføres, dette 
afhænger af hvad det skal repræsentere, i vores tilfælde er det en app vi skal udvikle. 
Således kan et storyboard indeholde lyd, video, billeder, animationer osv.. Storyboard 
metoden kan ses som et værktøj, der vil kunne hjælpe med at vise præcist hvilke 
elementer vores app skal indeholde og hvilke funktioner den skal have. 
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5.0 Teori 

I dette afsnit vil vi komme ind på hvilke teorier vi vil bruge til bedst at udvikle en løsning 
på vores problem. Først vil vi beskrive teorien og derefter se på hvordan den kan anvendes 
specifikt til vores projekt. 

5.1 Menneskers handlekraft  
I dette afsnit ser vi nærmere på hvordan mennesker reagerer på klima og nyheder herom. 
Først vil der blive præsenteret teori om hvilke “fælder” mennesker falder i når det kommer 
til klimaopmærksomhed baseret på teorier af Anthony Giddens. Derefter vil vi komme med 
eksempler på disse baseret på Danmark og klimasituationen i landet. 

Mennesker har en tendens til kun at kunne rumme hvad der sker i øjeblikket, og ikke se 
på hvilke konsekvenser og effekter deres handlinger har på fremtiden. Dette kaldes 
“future discounting”, eller “Giddens’ paradoks”, og er et begreb den britiske sociolog 
Anthony Giddens bruger til at beskrive den nutidige klimasituation (Giddens, Anthony. 
2009). 

For at få mennesker til at se ud i fremtiden og tage stilling til hvilke konsekvenser deres 
valg i nuet har, er det vigtigt at sørge for at de rent faktisk forstår hvad de indebærer. 
Menneskeligheden lever lige nu i en sensationalistisk medietid, hvor overskrifter og 
artikler fokuserer på at være så ekstreme og iøjnefaldende som muligt. Dette leder ofte 
til overdrivelser, og der bliver fokuseret på at statistikker skal virke så radikale og 
sensationelle, at læseren ikke skal forholde sig kritisk, men bare opfatter at det er 
alvorligt (FAIR, Fairness & Accuracy In Reporting. Issue area: Sensationalism. 2019). 
Denne manglende kontekst er med til at støtte en gennemgående ignorance, da kontekst 
er vital for hvordan mennesker forholder sig til problemer og kriser (Münster, Morten. 
2017). 

Klimaforandringer er ikke så ligetil. Vi som mennesker, mangler evnen til at forestille os 
en verden som vi ikke har set i forvejen. Hvis vi bliver gjort opmærksom på et problem 
der er for langt ude i fremtiden til at vi kan kapere hvad det vil betyde for os i samme 
øjeblik, glemmer vi det hurtigt (future discounting). Anthony Giddens mener at vi for at 
undgå dette bliver nødt til at lægge kursen om. Vi skal til at lave konkrete planer, som 
den enkelte person kan forstå og forholde sig til. Disse planer og forbilleder skal helst 
gerne være utopiske til et vist niveau, for Giddens påpeger at hvis vi sætter målet højt, 
rammer vi måske et punkt der er acceptabelt og holdbart (Giddens, Anthony. 2009). 

Disse politiske implementeringer kan selvfølgelig ikke komme udelukkende fra 
privatpersonen, men er derimod nødt til at komme fra en højere instans. Vi befinder os 
lige nu i den anden af to bølger inden for klima; den politiske og implementerende. 
Politikerne har accepteret at klima skal på dagsordenen, og at det er vigtigt at vi sætter 
os for at veje op for den skade der allerede er sket, samt at det er nu tid til at 
implementere en masse tiltag (Giddens, Anthony. 2009). Der er selvfølgelig sket en hel 
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del på klimafronten siden Anthony Giddens’ bog blev skrevet i 2009, men vi befinder os 
stadig i den implementerende fase, da mange af de nødvendige klimatiltag ligger hos 
politikerne. Det er nemlig vigtigt at der er konsekvenser for f.eks. ikke at holde sin 
virksomhed så klimavenlig som muligt, da dette er meget motiverende. Dette beskrives 
herunder i underpunktet “tabsaversion”. 

Disse skal gerne nå ud i alle dele af samfundet, og der ville kunne ses en masse 
ændringer hvis der startes hos borgerne. Ved at f.eks. forældre kan give deres viden 
videre til de institutioner de kommer i kontakt med, og stille nogen krav overfor dem, 
vil det gå hurtigere da pres fra brugerne oftest leder til vedvarende ændringer (Giddens, 
Anthony. 2009). 

Når det kommer til denne politiske implementering nævner Giddens noget han kalder 
forsigtighedsprincipper, som han bruger til at beskrive “fælder”, som det er nemt at 
falde i: 
 

- Den tilgængelige heuristik: Vi vælger at fokusere på de nyheder, problemer og 
katastrofer vi ser i nyhederne, selvom det ikke er dem der er mest presserende. 
Ved at vi bliver eksponeret for de samme emner, har vi en tendens til at 
overvurdere hvilke risici der er forbundet med dem. 

- Sandsynlighedsforsømmelse: Vi fokuserer for meget på worst-case scenarier og 
ignorerer at vi godt ved de ikke er særligt sandsynlige.  

- Tabsaversion: Der er stor fokus på at beholde status quo, da mennesker er mere 
bekymrede over nutidige tab i stedet for at tænke på fremtidige gevinster. Dette 
suppleres også af idéen om future discounting. 

(Giddens, Anthony. 2009). 

Disse fænomener kan stadig ses i nutiden. 

- Den tilgængelige heuristik: Det mest oplagte emne at tage fat i her er terror, da vi 
gennem traditionelle medier konstant bliver udsat for historier om nye angreb. 
Hvis man kigger på statistikkerne så ser problemet lidt anderledes ud. I 2015 og 
2016 var europas terrorangreb på sit højeste, men stadig så lave at det er mere 
oplagt at tælle ofrer for terror i mennesker pr. million, hvilket er et lavt tal. Disse 
år er i øvrigt meget mindre slemme end 1970’erne og 1980’erne i Europa 
(Uppsala Universitetet. 2018). 

- Sandsynlighedsforsømmelse: Et eksempel på dette er den evige nyhedsstrøm om 
krig i verden, og den frygt den skaber for danskerne. Vi lever lige nu i den mest 
fredelige tid nogensinde, selvom det måske ikke føles sådan, fordi vi konstant får 
opdateringer fra krigsramte lande om deres situation. Det er selvfølgelig relevant 
at vi kan følge med og holde os opdateret om verdenssituationen, men frygten 
for dette stiger med årene på grund af dette (Se bilag 13). 
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- Tabsaversion: I et indslag fra den britiske public service udbyder BBC bliver dette 
begreb meget tydeligt, og klimarelevant, præsenteret. På et engelsk campus har 
de et problem med at de studerende ikke tager en genbrugelig kop med selvom 
dette leder til 25 cent rabat på deres kaffe. Det er simpelthen ikke motivation nok 
at spare penge. Campus vender så tilbuddet om ved at indføre en bøde på 25 cent 
hvis de studerende IKKE tager en genbrugelig kop med. Dette betød et fald på 
30% i engangskopper, trods at priserne ikke var steget. Mennesker ser et 
nutidigt tab eller straf, som en større motivation end en belønning (BBC. 2018). 

 
Giddens foreslår at lægge vejen om i forhold til at skabe motivation og vilje til at lave 
forandringer, der kan lede til vedvarende holdbare eller acceptable resultater. Dette vil 
kræve at vi bl.a. kan gøre problemstillingerne mindre abstrakte og fremtidsorienterede, 
og i stedet bringe handleplanerne og gevinsterne ind i det umiddelbare og håndgribelige 
der eksisterer i det nutidige menneskes eksistens. Dette initiativ bliver nødt til at opstå 
fra en nogenlunde centraliseret eller højerestående instans, men de enkeltstående 
individer kan lægge pres på for at sætte sådan et initiativ i gang. Det vil også 
sandsynligvis være nødvendigt at bringe opmærksomhed til emnet gennem 
eksponering i medier, nyheder eller andet for at undgå en af de forsigtighedsprincipper 
Giddens nævner (Giddens, Anthony. 2009). 

5.2 Menneskelig adfærdspsykologi og nudging 
Da hele vores projekt handler om at få mennesker til at ændre deres adfærd, er det yderst 
relevant at se på hvordan mennesker agerer i deres hverdag, og hvad der skal til for at 
ændre dette. Oftest er det meget små ændringer der skal til. Vi vil se på hvordan 
menneskers båndbredde fungerer, deres naturlige flokmentalitet og hvordan nudging kan 
være med til at forbedre deres adfærd. 

Når der skal arbejdes med mennesker, deres adfærd og deres vaner er det i sagens 
natur relevant at beskæftige sig med adfærdspsykologi og se på hvilke processer og 
overvejelser der ligger bag de valg der bliver taget i dagligdagen. Formålet med dette 
afsnit er at skabe en forståelse for hvorfor mennesker handler som de gør, og hvilke 
psykologiske systemer der faciliterer denne adfærd. I denne sammenhæng vil der blive 
inddraget teori fra Morten Münster, en af de mest brugte teoretikere inden for 
adfærdsdesign, Cass Sunstein og Richard Thaler. 

Bag hver handling ligger der en beslutning, men det er ikke alle beslutninger der vægter 
lige stort. Nogen gange skal beslutninger gå hurtigt, uden at det kræver den store 
eftertanke, og andre gange er der tid til overvejelse og gennemtænkning. I denne 
forbindelse siger man inden for adfærdspsykologi at mennesker har to “systemer” når 
det kommer til at tage beslutninger. System 1 tager de hurtige beslutninger uden at 
bruge synderligt meget energi og tankekraft, og system 2 står for de mere velovervejede 
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valg der så til gengæld kræver mere udholdenhed fra krop og sind (Münster, Morten. 
2017). 

For at en handling skal kunne betegnes som en vane, er det kun system 1 der skal 
igangsættes når denne udføres. Dette vil sige at aktiviteter der klassificeres som vaner, 
stort set ikke kræver at den tænkende hjerne (system 2) tager stilling til hvordan eller 
hvorfor de skal udføres. Det vil sige at det er fordelagtigt at have positive aktiviteter, 
såsom sunde kostvaner, rigide trænings tidspunkter eller klimavenlig adfærd, som 
vaner, da de derved forekommer “gratis” for hjernen at udføre. Det er dog ikke så ligetil 
at ændre på eller danne nye vaner. Hvis en adfærdsændring skal igangsættes har 
mennesket brug for simple startpunkter og at have oplevelsen af fremdrift relativt 
hurtigt i processen. Ved at have denne hurtige og lønnende start er der større chance for 
at det hænger ved og bliver en del af dagligdagen (Münster, Morten. 2017). 

Et eksempel på system 1 i forhold til gavnlige handlinger for klimaet, er at de fleste 
mennesker smider skrald i skraldespande frem for på gaden eller i naturen, hvor det 
kan forurene. De færreste tænker aktivt over denne handling, men sørger automatisk 
for at følge den. 

Et eksempel på system 2 ses når kommuner indfører affaldssortering. Mange har været 
vant til at alt affald mere eller mindre skal i restaffald, men når der kommer 
affaldssortering vil det kræve en aktiv handling for borgerne at sortere, da alt deres 
affald skal opdeles inden det smides ud. Før dette skal man sætte sig ind i forskellene i 
sorteringsgrupperne, og hvornår der forekommer undtagelser. Eksempelvis skal noget 
papir i restaffald, da det er forarbejdet på bestemte måder. 

Når det gælder adfærdspsykologi kan man se på begrebet “nudging”. Dette begreb 
dækker over små tiltag i hverdagen der får modtageren, til at tage andre beslutninger 
end de ellers ville have gjort, ved hjælp af meget små ændringer i deres omgivelser. 
Mennesker er pr. natur tilbøjelige til at mene at deres adfærd er velovervejet og baseret 
på en viden de har, men i virkeligheden er den baseret på en sanselig kontekst i deres 
omgivelser. Der er også en stor tilbøjelighed til at opnå en “flokmentalitet” hvor 
menneskets meninger og holdninger bliver udtrykt baseret på hvad den generelle 
konsensus er i “flokken”, i stedet for hvad den enkelte rent faktisk mener (Sunstein, 
Cass., Thaler, Richard. (2008). Da menneskets “rationelle” hjerne og sunde fornuft ikke 
automatisk bringer fornuftige beslutninger om klimavenlige adfærdsændringer med sig, 
bliver nudging dermed et lovende instrument, som måske kan opnå den nødvendige 
ændring i adfærd. 

Et yderligere koncept inden for adfærdspsykologi, handler om menneskets evne til at 
opfatte en stillet opgave, og hvordan det finder mening i dets indsats. Morten Münster 
bringer to elementer frem, der direkte relateres til dette. 

Side 20 af 70 



Gruppenummer: V1924788408    CO2 app 

For det første ses det, at når det kommer til at frembringe en ønsket adfærd hos 
mennesker, vil mennesket til hver en tid have nemmere ved at agere på det konkrete, 
frem for det abstrakte. Med udgangspunkt i erhvervslivet, argumenterer Münster for at 
de ansatte skal have at vide præcis hvilken handling de skal udføre, frem for abstrakte 
målsætninger. Så i stedet for at fortælle en servicemedarbejder, at de skal skabe et 
indbydende miljø for kunden, skal de instrueres i konkrete handlinger som de skal 
udføre. I dette eksempel kunne det være at byde kunden velkommen med et smil, eller 
ønske dem en god dag (Münster, Morten. 2017). 

Årsagen til at konkrete instruktioner er at foretrække hænger sammen med det 
førnævnte koncept om system 1 og 2. Det kræver nemlig en stor mængde system 2 
energi at afkode abstrakte koncepter, hvilket kan være et problem da system 2 energi i 
forvejen er en begrænset ressource. System 2 reserver drænes eksempelvis af, i 
Münsters eksempel fra erhvervslivet, “KPI’er, strategier, omorganiseringer, lovkrav og alt 
det andet.” (Münster, Morten. 2017). Fordelen ved at kommunikere ønsket adfærd i 
form af konkrete handlinger er dermed at modtageren slipper for at bruge system 2 
energi, da der ikke først skal afkodes hvad der kræves af dem. I stedet kan personen blot 
gå i gang med at handle via system 1 (Münster, Morten. 2017). 

Et andet begreb Münster bringer frem, som knytter sig tæt op ad det førnævnte princip 
om system 2 energi som en begrænset ressource, er det han kalder båndbredde. 
Begrebet omfatter at mennesket har en begrænset kapacitet over ting de kan forholde 
sig til på et givent tidspunkt. I en typisk danskers liv kunne sådanne ting bl.a. indbefatte 
omstrukturering af arbejdspladsen, planlægning af en fødselsdag, eller helt konkrete 
ting som hvad man skal lave til aftensmad. Der er dermed rigelige ting at forholde sig til 
i hverdagen, og selvom man ikke tænker bevidst over det, optager dette en betydelig del 
af ens båndbredde. Konsekvensen af dette er, at man ikke har kapacitet tilovers til aktivt 
at handle på måder der afviger fra de adfærdsmønstre der eksisterer i forvejen. Det vil 
sige at man har mindre energi til at bryde væk fra vaner, selvom man et eller andet sted 
gerne ville. Eksempelvis kan det være en vane at købe en chokoladebar, hver gang man 
handler ind. For at bryde dette adfærdsmønster kræver det at man aktivt, ved hjælp af 
system 2, handler mod denne vane. Men som ens system 2 energi i løbet af dagen falder, 
kan man når man når til at handle ind om aftenen, fuldstændigt have mistet evnen til at 
modstå de søde sager. Dette er grunden til at planer som at starte på en slankekur, 
begynde at træne, eller diverse håbefulde nytårsforsæt, ikke er så lige til at opretholde 
(Münster, Morten. 2017). 

Et andet eksempel på en situation hvor koncepterne om system 2 energi og båndbredde 
har en markant betydning, er situationen omkring klimaproblematikken. Tages det 
fænomen i betragtning, at mennesker ikke ubesværet kan agere på abstrakte 
målsætninger, så opstår der en udfordring i forhold til at ændre adfærden på 
målgruppen mod en mere klimavenlig adfærd. Her vil det sige at det ikke nødvendigvis 
er nok, blot at informere om klimaproblematikken, og opfordre til at “leve klimabevidst” 
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eller udføre “klimavenlig adfærd”. Disse målsætning er nemlig ikke konkrete 
handlinger, men nogle ord som modtageren først skal afkode via system 2, før de selv 
kan oversætte det til konkrete handlinger. Og da reserverne af system 2 energi, ifølge 
Morten Münster, har en tendens til at ligge lavt, er der dermed ikke en særlig stor 
sandsynlighed for at en opfordring til at leve mere klimavenligt faktisk skrider til 
handling. 

Dette vil sige at løsningen der skal motivere til mere klimavenlig adfærd, ikke blot kan 
nøjes med at informere om problematikken. I stedet skal den fungere i sammenhæng 
med de vilkår som adfærdspsykologien præsenterer. Dette vil sige at den ønskede 
adfærd, den vi i dette projekt forsøger at skabe hos målgruppen, skal kommunikeres 
som konkrete handlinger de kan udføre. Dermed forbigås begrænsningerne af system 2, 
hvor handlingerne i stedet oversættes til noget som system 1 næsten omkostningsfrit 
kan håndtere. 

Morten Münster argumenterer også for, at det mest effektive, når det kommer til 
ændring af adfærdsmønstre eller vaner, er at bruge metoden der hedder “handling før 
holdning”. Dette beskriver hvordan det simpelthen er lettest at ændre folks handlinger 
og derefter vente på at de formulerer en holdning til det. Her er det at mennesker har 
det med at rationalisere deres valg og oftest kommer frem til at det de gjorde var det 
helt rigtige (Münster, Morten. 2017). Hvis dette kan ske for målgruppen her, så vil en 
langsigtet ændring sandsynligvis kunne ses. 

Mennesker ville ikke fungere uden vaner, da vi slet ikke har så meget system 2 energi til 
overs til at tænke over små ting. Det tager omkring 21-29 dage for kroppen og sindet at 
omdanne en vane, fra hvad man gjorde til hvad man gerne ville gøre, og det største 
punkt inden for denne transformation er at sætte sig et hovedmål og et vanebrydermål. 
Det er vigtigt at vide hvad man skal ændre fra og til. Klimainteresserede er mere 
tilbøjelige til at have hoved- og vanebryderdmål relaterede til klima, og hvis de bliver 
eksponerede for mulige mål i deres dagligdag er der større chance for at der bliver 
ændret adfærd (Netdoktor.dk. 2010). 

For at opsummere er det altså vigtigt at tage fat i flere områder når det kommer til 
ændring af adfærd. Hvis målgruppen efter 21-29 dage har fået dannet en vane, altså få 
flyttet adfærden over i system 1 og holdt den der, så er det lykkedes med en 
adfærdsændring. Dette kan gøres ved nudging, da der så yderligt ikke skal bruges meget 
system 2 energi på at starte med at ændre adfærd. 

5.3 Tidlig belønning og motivation 
I dette afsnit vil vi præsentere psykologisk forskning der viser hvordan belønning, samt 
hvornår denne forekommer i henhold til en aktivitet, påvirker brugeren tendens til forøget 
motivation og engagement der forbindes med aktiviteten. Derudover vil vi reflektere over 
hvilken betydning teorien kan have i forhold til vores design. 
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Indenfor det psykologiske felt er der foreslået flere opdelinger af motivation i individer. 
Vi vil i dette afsnit beskæftige os med “intrinsisk motivation’” et psykologisk fagterm der 
dækker over motivation til udførelse af aktiviteter bundene i nydelse af selve 
aktiviteten, uden anden form for belønning. Denne form for motivation vil vi gerne 
skabe hos brugerne af vores produkt, i forbindelse med den klimavenlige adfærd vi 
ønsker at inkorporere i målgruppens vaner. 

Man kan forøge intrinsisk motivation ved at sætte aktiviteten sammen med øjeblikkelig 
belønning. Det vil sige at brugeren belønnes undervejs i en aktivitet eller lige som denne 
afsluttes. På samme måde har forsinket belønning en negativ effekt på intrinsisk 
motivation, hvor belønning først gives efter aktiviteten er udført. Tidspunktet for denne 
belønning er langt vigtigere end størrelsen når det kommer til at opnå et mål, dette er 
fordi der skabes en perceptuel fusionering af aktiviteten og dens mål, som i dette 
tilfælde er belønningen (Wooley, k. Fishback, A. 2018). Dette betyder at handling og 
belønning bliver tæt associeret og dermed opfattet som uadskillelige (Fishbach, Shah, & 
Kruglanski, 2004). 

Ved at skabe denne fusionering vil brugeren rykke sig mere over i at udføre handlingen 
for handlingens skyld og føle denne som meningsfuld og belønnende i sig selv. Efter lidt 
tid vil belønningsaspektet kunne fjernes uden at handlingen vil føles mindre 
meningsfuld, hvilket vil gøre det nemmere at rykke aktiviteten til det tidligere omtalte 
system 1 (Wooley, k. Fishback, A. 2018 s. 29). En anden ting, der har indflydelse på 
intrinsisk motivation, er antallet af aktiviteter der er til for at opnå det samme mål. Jo 
flere aktiviteter der opfylder ens mål, jo mindre er motivationen for at udføre den 
enkelte aktivitet (Wooley, K. Fishback, A. 2018 s. 6). 

Med grundlag i førnævnte teori, vil tidlige belønninger kunne spille en vigtig rolle 
omkring at motivere målgruppen til at fortsætte den positive udvikling i henhold til 
adfærdsændringer der sænker CO 2 udledningen. Deraf ville det være fordelagtigt at 
inkorporere sådanne belønning i vores design. 

5.4 Tiltag på klimaområdet  
For at bestemme hvilke områder vi skal fokusere på at få målgruppen til at forbedre skal 
vi først kigge på hvilke der har størst indflydelse på klima og CO2. Vi går her ud fra at 
størst indflydelse = mest optimalt at forbedre, da det er her der kan ske den største 
ændring. 

De følgende afsnit præsenterer data fra en undersøgelse foretaget af Wynes, Seth. A. 
Nicholas, Kimberly. (2017) fra Lund Universitets afdelig for bæredygtighedsstudier. 
Data er baseret på en udførselsperiode over et helt år, da det ellers er umuligt at 
kvantificere ændringer i udslip. I dette studie bliver der også set på hvorvidt den viden 
der bliver præsenteret i high school fagbøger rent faktisk stemmer overens med hvad 
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der kan have den største indflydelse på klimaet, og hvad de opfordrer de studerende til 
at ændre i deres hverdag. 

Dette studie præsenterer et problem om formidling af information: De fleste forslag til 
en mere klimavenlig hverdag består af ændringer med en meget lille klimapåvirkning. 
De studerende bliver foreslået ændringer der ikke betyder særlig meget i det store hele, 
når der er mere effektive ting de kunne gøre. For eksempel bliver de oftere foreslået at 
købe klimakompensation (meget lille klimapåvirkning) end at begynde at spise 
vegetarisk (meget stor klimapåvirkning). 

Der er mange punkter der bliver beskrevet som havende en stor miljøpåvirkning, men 
som ikke er relevante i dagligdagen for målgruppen i dette projekt. Disse inkluderer at 
få ét barn mindre end planlagt, installere solceller og at købe energivenlige elektriske 
apparater. Disse er punkter der er værd at tænke over på længere sigt, men da vores 
projekt er fokuseret på vaner og daglige handlinger bliver disse mindre relevante. Der 
er derimod punkter der er yderst relevante at se på for målgruppen, der alle er under 
kategorien “meget klimapåvirkende”. Disse inkluderer biltransport, vegetarisk diæt og 
varme- og vandforbrug i boligen. Det er altså disse punkter vi vil starte med at se på, 
men i senere iterationer kan der inddrages nye kategorier. 
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6.0 Analyse 

Dette afsnit er delt op i tre dele. I den første del vil vi analysere målgruppen, se på deres 
hverdag og inddrage den beskrevne teori for at se hvordan denne har indflydelse på 
målgruppens valg og handlinger. I andet afsnit vil vi beskrive hvordan vi har designet 
vores produkt, hvilke teorier der har spillet ind og hvordan vi kan benytte dem til at få det 
bedste resultat der vil have størst effekt på målgruppen. Til sidst vil vi beskrive hvordan vi 
har afprøvet vores produkt og hvad målgruppen har at sige til den, med henblik på at 
forbedre den. 

6.1 Målgruppens behov 
Her ser vi på målgruppen og hvordan deres hverdag ser ud i forhold til klima og 
bæredygtighed. Dette kan hjælpe os med at bestemme hvad der vil være mest effektivt at 
inddrage i vores produktdesign. 

Teknologi og telefoner er blevet en stor del af danskernes hverdag. I en publikation fra 
Danmarks Statistik om de danske husstandes IT-forbrug og udvikling præciseres dette i 
tal. 88% af danske husstande har en eller flere smartphones til rådighed, og 92% af 
18-35 årige bruger deres smartphone dagligt, og er dermed også den befolkningsgruppe 
der hyppigst benytter sig af deres telefoner. Det kan også tydeligt ses på danskernes IT 
vaner, at mobiltelefonen er deres foretrukne udstyr i husholdningen, efter den i mange 
år har ligget på toppen af listen over hyppigst købt og brugt teknologi (Danmarks 
Statistik. 2018), (Bilag 14). 

For at verificere dette arrangerede vi at interviewe personer fra målgruppen, for at 
finde ud af mere om deres hverdag. Vi fandt ud af at: 

- Alle de adspurgte har en smartphone og bruger apps i deres dagligdag. 
- Halvdelen bruger allerede en eller flere apps til at tracke noget, f.eks. motion 

eller menstruationscyklus. 
- Under 10% bruger en klima app. 
- Omkring 90% tænker aktivt over klimaet i deres hverdag, men mange føler ikke 

de gør nok. 

Det kan ses at målgruppens hverdag har klima på dagsordenen, hvilket er meget vigtigt 
da vi her tager fat i en gruppe mennesker der er meget tilbøjelige til at bruge vores 
produkt, men også at blive ved med at benytte sig af det. Man kan ud fra dette også se at 
målgruppen ønsker at gøre mere i deres hverdag for at være klimabevidste, men de gør 
ikke en større indsats. Den indsats der ses mest hos disse personer er at de sorterer 
skrald og slukker lyset når de ikke er i rummet, men disse handlinger er ikke nok, så 
hvorfor gør de ikke noget der er mere effektivt? Dette kan forklares med Giddens 
Paradoks. De kan ikke rumme hvad de skal gøre for at det har en betydning for 
fremtiden, da de kun kan se den effekt det har i øjeblikket når de f.eks. sorterer plastik. 
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Når det kommer til Giddens teorier er det her også relevant at se på de “fælder” han 
beskriver som vi ofte falder i når det kommer til klima. Som tidligere nævnt bliver 
målgruppen lært gennem uddannelse at det eneste de kan gøre for klimaet er at sortere 
affald osv., men dette bliver understøttet af andre medier, hvilket skaber større fokus 
for målgruppen på at dette er det eneste rigtige at gøre. Det er altså her “den 
tilgængelige heuristisk” som Giddens nævner spiller ind (Giddens, Anthony. 2009). 

Til dette er det også nødvendigt at se på “tabsaversion”. De handlinger målgruppen 
beskriver de udfører for at være klimavenlige er alle nogen der ikke kræver at de 
“mister” noget i deres hverdag. Det er altså ikke tiltag såsom at afskaffe deres bil eller 
stoppe med at spise kød de udfører, det er meget små ting der ikke ændrer deres 
hverdag særligt meget. De er mindre tilbøjelige til at give afkald på goder hvis de ikke 
kan se en direkte mening med det, enten i form af en straf eller en gode. 

Brugerundersøgelse 

Vi udarbejdede et spørgeskema, og valgte at gennemføre et “pop-up” interview med 
dette. Her benyttede vi os af to steder med meget aktivitet på RUC, ude foran biblioteket 
og ved kantinen. Her stoppede vi forbipasserende for at høre om de ville være med i 
vores undersøgelse. Ud fra denne metode, fik vi samlet i alt 25 svar fra, som passede på 
vores målgruppe. Ud af de 25 deltagere i undersøgelsen, svarede 23 deltagere at de var 
interesserede i at få en større viden om deres personlige CO 2-aftryk. Der var derudover 
enighed blandt deltagerne om, at de alle foretrak en app til brug på telefonen hvis de 
skulle vælge ud fra en valgfri platform. 

Herunder uddybes hvilke spørgsmål og svar vi havde med i spørgeskemaet. 

Er du studerende på RUC? 

100% af deltagerne svarede ja 

Hvor gammel er du?  

Svarene var her mellem 19 og 29 år. 

Kunne du tænke dig at få et større overblik over dit personlige CO2-aftryk? 

Her svarede 92% af deltagerne ja, og 8% af deltagerne svarede nej 

Hvis der fandtes en platform hvor du kunne motiveres gennem fællesskaber og 
udfordringer, men hvor du samtidig også fik et overblik over din udledning, ville du så 
være interesseret i at bruge den? 

Her svarede 92% af deltagerne ja, og 8% af deltagerne svarede nej 

Hvis du skulle motiveres gennem et fællesskab og udfordringer til at forbedre- og få et 
overblik over din CO2-udledning, hvilken platform kunne du så forestille dig at bruge? 
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Her svarede 100% en app, hvor 4% af disse også svarede en hjemmeside. 

Hvad skulle der til for at du kunne finde på at bruge (førnævnte) i din hverdag? 

Her var svarene meget varierende, flere svarede at det ikke skulle være tidskrævende at 
bruge, eller at den skulle være nem og overskuelig. 

Skal den indeholde noget specielt? 

Her svarede deltagerne meget blandet, og mange svarede “ved ikke”. Der blev bl.a. 
svaret at de ønskede at kunne se hvor meget CO 2 der er sparet, og at det skulle være 
opløftende at bruge designet. 

Vi brugte undersøgelsen til at bestemme hvilket medie der er mest ønsket af 
målgruppen, og herunder er udvalgte citater vi fik undervejs: 

“En app, 100%. Ærligt, så ville jeg ikke gide at bruge tid på at skulle gå ind på en 
hjemmeside for at skulle holde styr på CO 2-forbrug.” - studerende på RUC, 19 

Blandt deltagerne, var der flere, som lagde vægt på at det skulle være et nemt og 
overskueligt design, der hurtigt giver brugeren en idé om hvordan appen skal bruges. 
En anden ting brugerne mente var vigtigt, var at det ikke skulle være tidskrævende at 
bruge appen. 

“Det skal helst være nemt og hurtigt for mig at bruge en app. Hvis det tager for lang tid at 
skulle taste noget ind eller at jeg skal bruge meget tid på at sætte mig ind i hvordan den 
fungerer ender jeg altid med at slette den igen.” - studerende på RUC, 22 år 

Det, at målgruppen valgte en app til telefonen som deres foretrukne platform, hænger 
sammen med undersøgelser lavet omkring målgruppens daglige brug af smartphones, 
da 92% af 18-35 årige bruger deres smartphone dagligt (Danmarks Statistik. 2018), 
(Bilag 14). Det er derfor oplagt at producere en app, da målgruppen har deres mobil på 
sig dagligt, da det er enklere og hurtigere at opdatere og indtaste data på sin telefon end 
at skulle tænde en computer og logge ind på en hjemmeside for at kunne gøre noget 
tilsvarende. 

Det eksisterende marked 

Som led i den research, der bl.a ligger til grund for vores designløsning, fandt vi appen 
Joulebug. Der findes et hav af apps der specifikt er målrettet til at hjælpe brugeren med at 
forbedre deres negative påvirkning på klimaet. Joulebug er den app, som minder mest om 
den form for app vi gerne ville designe. Dette er grundet Joulebugs opbygning om 
udfordringer. Det blev hurtigt tydeligt at der skulle lave en række forbedringer af Joulebug 
før at den ville kunne tilpasses et dansk marked. Dette er med til at lægge fundamentet for 
vores app og gennem dette kan vi opstille en række produktkrav. 
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Eksisterende løsninger 

Hvis der søges på Apples App Store (4. november 2019 09:49) efter “CO2” kommer der 
utallige resultater op for apps der vil hjælpe med at give et indblik i dit CO 2-udslip, 
fortælle hvilke skjulte ingredienser der er i dagligvarer og have brugeren til at vælge 
cyklen over bilen. Den mest populære metode som disse apps (Leafully, Greenmeter, 
Commute greener, CO2Food, Climate Compass CO2 calculator, Changers CO2 Fit) (Apples 
appstore 21/11-2019) (Play butik 21/11-2019) bruger er at der skal indtastes værdier 
og dermed tracke hvor meget CO2 der udledes ud fra f.eks. madindkøb eller transport. Et 
eksempel på en tracker app er “Goodguide” (Apples appstore 21/11-2019), der ved at 
scanne en stregkode på et produkt kan “oversætte” ingredienslisten. Den kan dermed 
hjælpe brugeren af appen til at forstå hvad de køber, men også hvordan de forskellige 
indholdsstoffer påvirker miljøet både ved produktion og ved udledning i naturen. Der er 
få apps på markedet der forsøger at gå en anden vej end at indtaste “real time” data, 
men her opstår der problemer. Efter at have afprøvet et par af disse apps, kan det 
konstateres; at når der skal indtastes data hver gang man foretager sig noget forhøjes 
brugerens “skærmtid” og telefonens batteri bliver afladet hurtigere. Alle disse apps 
nævner i øvrigt intet om at optimere til f.eks. kun at trække strøm når strømmen er 
mest grøn og bæredygtig, hvilket kunne være et ideelt koncept at indtænke i en app der 
skal mindske CO 2-udslippet for forbrugeren. En app der er særligt interessant er 
“Joulebug”, der minder meget om vores vision for dette projekt, som vil blive beskrevet 
og afprøvet senere i denne rapport, grundet bl.a. Joulebugs udfordring element og deres 
pointsystem. 

Joulebug er designet således at der er forskellige kategorier, eksempelvis ‘Transport’. 
Herunder findes der underkategorier f.eks. ‘Easy ride’ eller ‘Walkabout’, dette kan ses 
på bilag 15. Herefter trykker man f.eks. ‘Walkabout’, og så kan man trykke ‘Buzz’ (bilag 
16) når man har udført den handling. Forskellige handlinger giver forskellige point, og 
de gemmes på ens profil, se bilag 17. Der er 3 parametre der tælles point for: kilo CO2 
sparet, kilo spildprodukter undgået og hvor mange liter vand der er sparet. 

Der er forskellige udfordringer der kan deltages i. Man melder sig til en udfordring, og 
den der har fået flest point fra sine ‘buzz’ har vundet (bilag 18). Igennem udfordringer 
kan man også møde andre der bruger denne app, og kan udvide sit netværk på denne 
måde så der opstår en følelse af fællesskab, og det kan bruges til at motivere hinanden. 

Herunder er det relevant at nævne nudging. Morten Münster skriver om to systemer, 
hvor han beskriver at der er klare fordele ved at give konkrete handlinger til at 
kommunikere et ønske om ændret adfærd. I Joulebug behøver brugeren ikke selv at 
regne ud hvor meget der er sparet, da appen klarer denne side af sagen. Joulebug giver 
en lang række af muligheder for at opnå point, selvom det ikke er alle kategorierne der 
er lige relevante for en selv, så kan de fleste finde nogle som passer til deres liv. En 
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person kan gå i gang med at handle via system 1, da det ikke er nødvendigt at planlægge 
og analysere besparelser selv (Münster, Morten. 2017). 

Det er meget vigtigt at nævne at denne app klart er designet til en amerikansk borger, 
frem for en dansk borger. Dette kommer til udtryk ved kategorier, som virker til at rette 
sig mod det typiske amerikanske liv og kultur, frem for det danske eller internationale. 
F.eks. omhandler visse af kategorierne air condition, om at handle lokalt og deltage i 
“local community garden”, hvilket ikke er koncepter som ses særligt ofte i Danmark. 
Flere af udfordringerne omhandler også traditionelle amerikanske helligdage. Dette kan 
tænkes at hæmme appens spredning på tværs af landegrænser og kulturer, sådan som 
situationen er nu. 

Ifølge Giddens’ teori, vil det være af stor betydning at de umiddelbare udfordringer som 
appen skal håndtere, er direkte relevante for brugerens hverdag, og at der kan tages 
handling på det med det samme. Udfordringerne gør så til gengæld omstillingen til en 
mere klimavenlig tilværelse til aktionsparate handlinger, som kan udføres og optælles 
med det samme. Gennem timede og informative notifikationer kan appen også være 
med til at modvirke forsigtighedsprincippet “den tilgængelige heuristik” (Giddens, 
Anthony. 2009). 

Udfordringerne er ikke helt optimale i forhold til den motiverende følelse der gerne 
skulle skabes. Mange af kategorierne forudsætter at man forinden har en høj grad af 
muligheder for at spare skadelige ting væk. Eksempelvis kan brugere der dagligt kører 
langt i bil let opfylde udfordringer som giver relativt mange point. En person der 
allerede har en forholdsvis klimavenlig hverdag, har ikke lige så mange muligheder for 
at opnå point i dette regi. Dette kan tænkes at give en demotiverende følelse af at man 
gør sit bedste, men bliver ved med at være bagud med point. Antallet af mulige ‘buzz’ 
der kan laves er begrænset i både maks. antal pr. dag pr. udfordring, hvilket 
sandsynligvis er tiltænkt for at modvirke snyd, men også kan risikere at “snyde” en 
bruger for point. Appen opfordrer til, at man registrerer sine handlinger når de udføres, 
ved eksempelvis at kræve en ‘cooldown’ periode mellem indtastninger. Dette kan igen 
tænkes at være for at modvirke snyderi, men kan også i praksis være en udfordring for 
en travl hverdag. På den positive side har Joulebug medtaget mindre handlinger som 
f.eks. at slukke lyset, slukke for vandet mens man børster tænder og kompostering i 
deres pointsystem. Det gør, at det føles overskueligt at gå i gang med at anvende appen. 

En optimering af Joulebug, som vil kunne ligge som fundament for vores app, ville 
medføre en række ændringer. Den første og mest basale ændring ville være at fokus 
ville bliver rykket fra en almindelig amerikansk til dansk livsstil. En sådan ændring kan 
eksempelvis være at fjerne eller omskrive de handlinger som har med aircondition og 
“local community garden” at gøre. Dernæst vil det være relevant at se på at ændre i 
brugen af appen således at en bruger ville kunne sætte sig om aften og føre regnskab 
over deres handlinger i løbet af dagen, frem for at skulle have telefonen åben og ved 
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hånden konstant gennem en dag. Der ville være behov for en ændring  af antal af gange 
man kan indtaste en handling, der er en begrænsning i Joulebug, som medfører at der 
nogle gange ikke kan indtastes når brugeren har udført en handling. Den tredje og 
sidste, men væsentligste optimering af Joulebug, ville være at ændre måden hvorpå 
‘udfordringerne’ i appen fungerer. Optimeringen vil sørge for at udfordringerne bliver 
skræddersyet til den enkelte bruger. Brugeren skal kunne taste sine oplysninger om 
forbrug ind, og ud fra de oplysninger skal vores app kunne regne ud hvilke områder i 
forbruget af CO2, som vil være optimalt at reducere bl.a. via udfordringer. Udfordringer 
vil således gå fra at være brede, til at være skræddersyet den enkelte bruger. 

Ud fra dette kan der opstilles nogen specifikke forslag til optimeringer der skal ske for 
at vores app vil blive succesfuld: 

- Den skal laves med fokus på en dansk hverdag. 
- Appen skal kende brugerens vaner inden den foreslår ændringer. 
- Vi skal fokusere på den enkelte bruger og ikke den gennemsnitlige borger, da 

ikke alle har den samme rutine. 
- Der skal ikke være så lang “cooldown” periode, da det er meget muligt at slukke 

lyset mere end 3 gange inden for det samme minut. 
- Vi skal beholde de små udfordringer da det gør det nemmere at komme i gang 

med at bruge appen. 

6.2 Designudvikling 
I det følgende afsnit vil designprocessen blive beskrevet. Vi starter med at se på mediet vi 
vælger, hvilke relevante produktkrav vi kan opstille ud fra optimeringer af eksisterende 
løsninger og til sidst et designrationale. Dette skal give et overblik over produktet, mens 
der først senere vil blive analyseret og afprøvet. 

Valg af medie 

På et overordnet plan omhandler dette projekt hvordan man kan frembringe handling i 
en situation som kræver fælles indsats, men hvor denne handling ikke kommer af sig 
selv. Mere konkret fokuseres der på  problemstillingen af passivitet på trods af 
klimabevidsthed. Der eksisterer i forvejen enorme mængder kommunikation omkring 
emnet af klimasituation, og om hvordan der skal gøres en aktiv indsats for at 
situationen ikke forværres. Dermed burde de fleste mennesker have en vis viden om, at 
de skal ændre adfærd, for ikke at sætte jordens fremtid på spil. Alligevel er den 
eksisterende kommunikation ikke nok til at handling naturligt opstår.  

Det er ikke utænkeligt at sådan en situation kommer til at opstå i fremtiden, hvor 
handling mod problemstillingen ikke kommer af sig selv, men hvor denne handling 
aktivt skal skabes. Derfor er det interessant at kigge på hvilket alternativt medie, der i 
modsætning til tv, radio, avis og andre primære klima-nyhedskilder, faktisk kan nå 
målgruppen på en betydende måde. 
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Danskerne er begyndt at forstå de apps de har adgang til, og dermed også hvilke 
muligheder der ligger i deres hænder når en smartphone er i brug. I 2018 havde 40% af 
danskerne købt en app med deres telefon, og hele 35% havde på et tidspunkt brugt en 
app til at lære noget nyt. Dette indebærer f.eks. et nyt sprog, en ny fitnessrutine eller en 
ny vane. Danskerne er blevet vant til tanken om en smartphone i hverdagen, og tager nu 
deres læring med i lommen (Danmarks Statistik. 2018). 

Apps der kan lede til en adfærdsændring er blevet voldsomt populære, da de er 
praktiske at have med på farten og de kan give brugerne en individuel oplevelse, men 
virker sådanne apps egentlig? Joeb Høfdinghoff Grønborg, der er projektleder på Aarhus 
Universitet, har udtalt følgende om disse “tracking apps”: “Selve det at blive målt på er en 
oplevelse, der kan have værdi i sig selv. For nogle giver selve overvågningen et ekstra 
kick.” . Der er for nogen en motivation i at få kvantificeret deres adfærd, hvilket kan lede 
til forhøjet bevidsthed om ens handlinger (Høfdinghoff Grønborg, Joeb. 2019). 

Ifølge Pelle Guldborg Hansen, der er adfærdsforsker på Roskilde Universitet, har disse 
apps også en anden fordel; de giver en kontekst og en forståelse for det forbrug som 
brugeren har mht. CO2-udslip i deres hverdag. Det bliver muligt at få fornemmelsen af, 
hvad der er et stort forbrug og hvad der er normalt når disse tal bliver introduceret. Det 
er også en god måde at holde øje med, og dertil motivere sig selv til forbedringer i ens 
dagligdag (Guldborg Hansen, Pelle. 2019). 

Produktkrav 

På baggrund af de ændringskrav der blev udledt efter markedsundersøgelsen af appen 
Joulebug, og de delkonklusion der blev gjort under teoriafsnittet, vil følgende liste 
beskrive de væsentligste funktions- og designkrav som projektets designløsning skal 
leve op til. Nogle af disse krav er også udledt af løsningsbeskrivelsen fra CCM: 

- Appen skal laves med fokus på en dansk hverdag. 
- Appen skal først kende brugerens vaner og derefter foreslå ændringer baseret på 

disse. På den måde forholder appen sig til dagligdagen af appens målgruppe. 
- Der skal lægges fokus på den enkelte bruger og ikke den gennemsnitlige borger, 

da ikke alle har den samme rutine. 
- Der skal ikke være så lang “cooldown” periode, da det er meget muligt 

eksempelvis at slukke lyset mere end 3 gange inden for det samme minut. 
- Vi skal beholde de små udfordringer da det gør det nemmere at komme i gang 

med at bruge appen. 
- Appen skal fremvise opgaver til brugeren, som består af simple, konkrete 

målsætninger. Dette er nødvendigt for at forbigå de psykologiske elementer 
beskrevet i teoriafsnittet, hvor mennesker opererer med en begrænset 
båndbredde (Münster, Morten. 2017). Dermed må målsætningen for appen være 
at fremsætte opgaver til brugeren, som den let kan implementere i dens system 1 
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rutiner, og derved undgå at bruge energi på selv at finde ud af hvordan den 
agerer klimavenligt. 

- Appen skal udbyde opgaver på områder hvor personlig adfærd gør den største 
forskel. Det vil sige at de kategorier der er mest optimale at inddrage i vores app 
er: 

- Biltransport 
- Vegetarisk diæt 
- Varme- og vandforbrug i boligen 

- På baggrund af teori om tidlig motivation vil opgaverne, for at gøre dem så 
motiverende som muligt og for at denne motivation er vedvarende, være 
konstrueret sådan, at brugeren også belønnes imens de udfører opgaven, 
ligesom ved opgavens afslutning. Som det nævnes i teorien af Wooley, k. 
Fishback, A. (2018) vil dette forhåbentligt være med til at skabe en perceptuel 
fusionering af aktiviteten og dens mål. 

- Krav fra CCM af designløsning (tekst i skrå skrift er hentet fra CMM, fundet i bilag 
14) 

- Udbyd tilstrækkelig viden:  
Appen skal tilbyde information omkring effekten af brugerens adfærd, så 
det kan blive tydeliggjort hvilken positiv effekt ens klimavenlige 
handlinger har for klimaet. 

- Giv et relativistisk ideal & kommunikér klimasituationen i et overskueligt 
perspektiv: 
Det vigtigste ved appen, og det vi prøver at opnå ved at anvende et andet 
medie end traditionelle kilder om information på klima, er at formidle 
klimaproblematikken i et perspektiv som målgruppen kan forholde sig til. 
I forlængelse af dette skal appen formulere enkle ændringer i adfærd som 
brugeren kan tage for at mindske sit klimaaftryk, der også er overskuelige 
set fra brugerens udgangspunkt. Baseret på gennemgåede teorier, bl.a. fra 
Anthony Giddens, kan det konkluderes at mennesker skal have konkrete 
opgaver der er tilgængelige for individer, og som samtidig giver en følelse 
af fremskridt. 
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Tidlig designprocess 

Her gennemgås de første skridt i vores designproces kort. 

I første trin af processen udarbejdede vi nogen tidlige skitser af appen. Dette hjalp os 
med at få vores tidlige idéer ned på papir og overensstemme vores umiddelbare idéer 
om et produkt. Derved fik vi et fælles udgangspunkt at arbejde ud fra. 

 

 
Efter den første skitse besluttede vi os at gå direkte videre til wireframes, da dette ville 
gøre det nemmere samtidigt at fokusere på det visuelle design af appen. Dog fandt vi 
hurtigt ud af at dette var svært, da vi endnu ikke vidste hvordan de forskellige sider og 
funktioner skulle hænge sammen. Derfor udarbejdede vi et flowchart over appen, hvor 
vi illustrerer sammenhængen mellem de forskellige sider i appen. Dette ses her: 
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Bemærk at disse illustrationer ikke inkluderer alle sider og funktioner fra appen, og at 
der derved findes elementer i første iteration af designet som ikke kan ses på 
ovenstående billeder. Derudover er visse detaljer omkring siderækkefølge ændret, det 
samme er tilfældet for udformning og placering af elementer. 

Designrationale 

I dette afsnit vil vi beskrive og præsentere vores app, både funktioner og visuelt design, 
samt hvorfor vi har taget de designvalg vi har. Dette afsnit vil primært være redegørende 
over for de valg der er blevet taget, hvor det senere afsnit “Designløsning” vil præsentere 
appen visuelt. 

Vores designløsning er som tidligere nævnt en app, som nu har fået navnet GoGreen. 
Kernefunktionaliteten af GoGreen er at stille brugeren overskuelige opgaver, som kan 
være med til at ændre brugerens adfærd i en mere klimavenlig retning. Opgaverne er 
opbygget sådan at den stillede opgave opdeles i trin, hvor appen viser hvor meget 
fremskridt man har inden for opgaven. Et eksempel på en opgave fra første prototype 
lyder “Tag et 2 min kortere bad end du plejer (trin 3/3)”. I dette eksempel er brugeren 
ved trin 3 af 3, hvilket vil sige at de efter handlingen er gjort, har fuldført opgaven. Ved 
at opgaven opdeles i trin, tillader det appen at belønne brugeren flere gange undervejs 
hvilket, ifølge teorien om sammenhængen mellem tidlig belønning og motivation, gerne 
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skulle lede til forøget motivation i forbindelse med at udføre opgaven. Brugeren 
indmelder selv fremskridt på en opgave via appen. 

Appen indeholder 4 hovedsider: Opgaver, Profil, Social og Diverse. For at brugeren 
ikke farer vild, har vi lavet tydelige overskrifter på alle disse sider, samt placeret 
genveje til siderne i bunden af skærmen i form af en bundmenu. Derved kan brugeren til 
hver en tid komme hen til en af appens primære funktioner ved maksimalt 2 tryk. 
Indholdet af disse sider vil nu blive gennemgået, hvor den første er siden Opgaver. 

På siden Opgaver vil appen tilbyde fire kategorier af opgaver på en gang. Disse 
kategorier indbefatter: Hygiejne (vandforbrug), Kostvaner (mindre kød), Energi (el og 
varme) og Transport (biltransport). Disse opgaver vises som en liste på opgave 
skærmen - den første skærm man havner på, efter man er logget ind. Trykker man ind 
på en udfordring, kommer der en nærmere beskrivelse over opgavens indhold, samt ens 
fremskridt. Ved at dele udfordringerne op i kategorier, kan man forholde sig til flere på 
en gang, uden at det bliver uoverskueligt. På den måde ændrer man sin adfærd en 
overskuelig mængde ad gangen, men indenfor flere forskellige aspekter af ens hverdag 
på samme tid. Derved er funktionen af opgaver et forsøg på at skabe konkrete forslag til 
adfærdsændringer brugeren kan foretage sig, som vil sænke brugerens CO 2-aftryk. 
Formålet er, i denne sammenhæng, at sænke belastningen af brugerens system 2, når 
det kommer til brugerens ønske om at agere mere klimavenligt. 

En anden ting ved opgaverne er at deres sværhedsgrad baseres på brugerens adfærd fra 
de starter med at bruge appen. Når man opretter sin konto til appen, føres brugeren 
gennem en mini quiz omkring nogle generelle ting vedrørende deres nuværende 
adfærd. I første iteration spørger vi bl.a. om hvor ofte de spiser kød, hvor mange gange 
om ugen de tager et bad og den gennemsnitlige længde af disse bade. På den måde tages 
der udgangspunkt i brugerens aktuelle hverdag og adfærd. Dette lader appen foreslå 
personligt tilpassede tiltag brugeren kan implementere i sin hverdag. 

Efter et opgavetrin er blevet udført, optjener brugeren det der kaldes en adfærdsscore. 
Adfærdsscoren er en værdi fra 0 til 100, der symboliserer hvor aktiv brugeren er i at 
tage klimavenlige valg. Over tid falder denne score af sig selv, hvilket vil sige at brugeren 
fortsat skal forsøge at gennemføre opgaver for at opretholde sin score. Dette er i 
overensstemmelse med Giddens idé om tabsaversion da mennesker hellere vil 
modvirke nutidige tab og bibeholde status quo end arbejde for fremtidig gevinst 
(Giddens, Anthony. 2009). Hver uge tillægges denne værdi brugerens point optjent i 
alt , som er en værdi der akkumulerer fra første dag brugeren opretter sin konto, og er 
dermed et mål på hvor klimavenligt den har ageret på længere sigt. Både brugerens 
samlede mængde point og adfærdsscore, kan ses på skærmen profil. Fordelen ved at 
anvende adfærdsscorer som den primære belønning for at udføre opgaver er, at der 
lægges fokus på brugerens fremskridt. I kombination med at opgaverne baseres på 
brugerens nuværende adfærd, betyder dette at det gennemgående tema i appen er 
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forbedring, frem for at brugeren skal leve op til noget. Formålet med dette er at gøre det 
mere overskueligt at komme i gang med leve klimavenligt, og forhåbentligt nedkæmpe 
den magtesløshed som den enkelte person kan føle omkring klimaproblematikken. I 
følge Anthony Giddens er netop overskueliggørelse af klimaproblematikken, samt en 
konkret handlingsplan for den enkelte borger, den bedste måde at overkomme Giddens 
paradoks. På den måde skulle disse funktioner gerne modvirke future discounting hos 
brugeren (Giddens, Anthony. 2009). 

På siden profil finder man også de badges man har optjent for at klare ugentlige 
udfordringer. Brugeren kan bruge badges til at se tidligere resultater, og derved blive 
bekræftet i at de har været med til at udrette noget godt. Dernæst findes badges i 
henholdsvis guld, sølv og bronze, hvilket fungerer som en oversigt over hvor god 
brugeren har været inden for de forskellige områder. Derved kan brugeren se hvor der 
er plads til forbedring. Eksempelvis har første iteration af appen et badge der hedder 
“spar på vand”, som brugeren får ved at gennemføre udfordringen relateret til at tage 
kortere bade. Ved første gennemførsel optjenes “spar på vand” i bronze. Udover 
opgavebaseret badges, forekommer der også badges man optjener ved blot at anvende 
appen. Joeb Høfdinghoff Grønborg udtalte i 2019: “Netop fællesskabet ved brugen af 
nogle selvmåling-apps kan have en motiverende effekt.”. Det er altså dette fællesskab og 
denne motivation vi forsøger at genskabe. 

På siden social kan man deltage og oprette udfordringer med andre brugere, eller 
grupper af brugere, hvor man over en fastlagt periode kan se hvem der har optjent flest 
point. Denne funktion er inkludret i appen da der ifølge Høfdinghoff er belæg for at 
fællesskab inden for tracking-apps kan virke motiverende. 

Dette har vi gjort, for at oprette et konkurrenceelement og ved at gøre det muligt at 
konkurrere i grupper håber vi at skabe samtale om vores produkt. På denne måde 
eksponeres appen til potentielt fremtidige brugere og dermed tiltrækkes nye brugere til 
platformen. Forhåbentligt vil dette derudover skabe øget fokus i samfundet på 
klimaændringer. 

Når brugeren klarer udfordringer i appen vil der blive præsenteret statistik, der viser 
hvilke virkelige ændringer deres adfærd har resulteret i. Denne statistiske data vil også 
kunne ses hvis man klikker ind under den enkelte udfordring. Statistikken kunne f.eks. 
lyde “du har nu sparet 100 liter vand”. 

Profilsiden præsenterer foruden den føromtalte adfærdsscore, også nogle konkrete data 
omkring hvordan brugerens adfærd indtil nu har forbedret sig. Når målgruppen skal se 
deres fremskridt i appen, vil dette vises i form af hvor meget CO2 der er blevet sparet, og 
altså ikke hvor meget CO 2 der er blevet udledt. Da brugeren eksponeres for ny viden 
omkring den reelle indflydelse af dens adfærd, modvirkes forsigtighedsprincippet “den 
tilgængelige heuristik” som Giddens nævner. 
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6.3 Afprøvning 
I dette afsnit vil vi beskrive processen med at afprøve og optimere vores produkt. Vi vil 
komme ind på hvilke tests vi har udført, hvad målgruppen havde af feedback og hvad der 
vil blive inkluderet i senere iterationer. 

SUS-test 

Vi valgte at anvende SUS-metoden, for at få testpersoner fra vores målgruppe til at 
vurdere appens design. Vi gav testpersonerne første udgave af appen, og fik dem 
derefter til at svare på et spørgeskema baseret på SUS-metodens spørgsmål. Inden 
testpersonerne kiggede appen igennem, havde vi yderligere givet dem en række 
spørgsmål som de skulle svare på både inden og efter at have set appen og svaret på 
SUS-spørgsmålene. 

Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem testpersonernes engagement i 
forhold til klimaet, og hvor høj den samlede score hver enkelt testperson er endt med at 
give appen. Dette tyder på at testpersonernes svar er baseret på deres umiddelbare 
oplevelser af appen, og altså ikke om de på forhånd går meget op i klimaet i deres 
hverdag. 

Den samlede SUS-score endte på 77,5, hvilket altså ikke er langt fra de 80,3, som er den 
score et digitalt design skal have for at have en øget chance for, at brugeren anbefaler 
designet til en ven (Sauro, Jeff. 2009). Som illustreret på nedenstående graf, placerer 
SUS-scoren af vores app sig på en percentil rang af 81%. Dette vil sige at den har fået en 
højere score end 81% af de SUS-score som grafen består af. Det giver vores app 
karakteren B+, dermed en udmærket usability score, men med plads til forbedring.

  

Den ovenstående figur består af grafen fra bilag 9, hvor placeringen af vores egen app ud 
fra dens score er indtegnet. 
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Testpersonerne mente overordnet set at designet var ligetil at bruge. Det sted hvor der 
var mest uenighed blandt deltagerne, var hvorvidt de mente om der var 
uregelmæssigheder i systemet. Her var svarene meget blandede, hvilket tyder på at der 
her skal være øget fokus når der skal videreudvikles på designet. 

Opfølgende spørgsmål 

I dette afsnit vil vi præsentere og sammenfatte data indsamlet fra vores 
brugerundersøgelse af første iteration. Disse spørgsmål vil blive brugt til at undersøge 
målgruppens hverdag i første afsnit af denne analyse. 

Først stilles målgruppen følgende spørgsmål: 

Hvor gammel er du? 

Svarene var mellem 19 år og 27 år 

Har du en smartphone? 

100% sagde ja 

Bruger du apps i din dagligdag? 

100% sagde ja 

Bruger du en eller flere apps til at tracke eller lære noget? Hvilke? 

64% sagde ja 

36% sagde nej 

Duolingo, Clue, Clear Fear, Endomondo 

Bruger du en eller flere klimaapps? Hvilke? 

9% sagde ja 

91% sagde nej 

Tænker du aktivt over din påvirkning af klimaet i din daglige adfærd? 

82% sagde ja 

18% sagde nej 

Hvad gør du for at hjælpe klimaet i din dagligdag? 

Sorterer affald, tænker aktivt over mængden af plast i hverdagen, kødfrie dage, køber 

aktivt klimavenlige produkter, køber brugt tøj/mindre nyt tøj, tænker aktivt over 
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transport (vælger cykel/offentlig transport over bil), slukker lys i hjemmet, tager tøj på i 

stedet for at tænde for varmen, isolerer bolig, samler skrald fra jorden. 

Jeg ville gerne gøre mere for klimaet. 

Herefter startede anden del af testen: 

Testpersonen sidder ved et bord overfor et gruppemedlem. Derefter stilles de 
indledende spørgsmål til personen, og svarene noteres. Herefter lægges en telefon foran 
personen, hvor appen allerede er åbnet med forsiden fremme, og de bliver bedt om at 
gøre hvad der er intuitivt for dem med denne app. Når intervieweren observerer at 
brugeren af sig selv har været de fleste af appens sider og funktioner igennem, og får de 
følgende instruktion: 

Hvis du skulle indtaste at du havde taget et 2 minutter kortere bad end du er vant til, 
hvordan ville du så gøre det? 

Her tester vi altså hvor instinktivt vores design er for målgruppen ud fra konkrete 
opgaver, og på den måde ser vi også hvad testpersonen forventer (de handlinger de selv 
tager) i forhold til hvad de finder (hvad deres handlinger udløser). Undervejs spørger vi 
ind til deres adfærd omkring appen, bl.a. hvorfor de trykkede på en bestemt knap osv. 
Sidste del af testen består af et SUS-spørgeskema og et opfølgende spørgsmål. 

Spørgsmålet lyder som følgende: 

Er der noget du ville ændre ved denne app for at du ville være mere tilbøjelig til at bruge 
den? 

“Jeg ville gerne have en mere åbenlys knap til at opdatere når jeg har gjort noget i en 
udfordring, det er lidt svært at se hvad man skal.” 

“Der er alt for meget tekst jeg skal læse for at forstå hvad det er jeg skal gøre.” 

“Jeg synes ikke det er lige det er så intuitivt hvad jeg skal gøre med knapperne.” 

“Jeg tror det ville være smart hvis der var nogen knapper med et spørgsmålstegn man 
kunne klikke på og få en forklaring af hvad man kan på de forskellige skærme. Ligesom 
der er i mange andre apps.” 

“Jeg synes det er meget godt at have en guide [i form af en app] til hvis man som mig 
ikke ved så meget om sit eget CO2 forbrug. Jeg aner ikke hvad jeg udleder til hverdag.” 
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Iterationer 

I dette afsnit præsenteres hvordan en fortsat iterativ designproces hypotetisk kunne have 
taget sig ud hvis projektet fortsatte. Overvejelserne er bl.a baseret på den feedback vi 
nåede at indsamle fra vores test af første iteration af appen. Derudover indeholder 
afsnittet vores overvejelser om hvilke metoder vi kunne anvende, skulle projektet fortsætte. 

Der er kun én færdiggjort iteration af vores produkt og denne er blevet evalueret med 
SUS og et kort kvalitativt interview. Den feedback vi har fået herfra er beskrevet ovenfor 
og baseret på den har vi udledt følgende ændringer til appens design, som kunne 
implementeres i 2. iteration. 

De gennemgående problemer der var mest opsigtsvækkende i første iteration var, at 
som det første at der var for meget tekst at forholde sig til, og at denne tekst ikke altid 
var let tilgængelig nær de steder den beskrev. Dernæst var det ikke intuitivt for 
brugeren at finde ud af hvor de indberetter fremskridt til en opgave. Generelt blev 
designet ikke opfattet som værende intuitivt. 

Som løsning til det første problem fik vi et generelt forslag fra en testperson til at lave 
små spørgsmålstegn rundt omkring i appen. Disse skal sættes nær ved funktioner folk 
potentielt kunne mangle en forklaring til, der så vil fungere som små pop-op vinduer 
med forklaringer hvis der trykkes på dem. Derved flyttes den informerende tekst 
tættere til de funktioner der beskrives, og der skal ikke læses og huskes lige så store 
mængder information af gangen, da det deles op på flere sider end før. Dette forslag ville 
vi helt klart tage til os i et kommende design. 

Besvær med forståelse af indberetning af fremskridt ville formentlig i høj grad kunne 
afhjælpes med førnævnte ændring, men derudover ville introduktion i “velkommen til 
appen” kunne ændres. Den visuelle præsentation af knapper der bruges til at gøre 
brugen intuitiv, kunne formentlig også forbedres som led i at afhjælpe dette. 

Ved introguiden hvor brugeren introduceres til hvordan de indmelder fremskridt, er det 
ikke tydeligt for brugeren at de skal trykke på “videre”-knappen. I stedet trykker de på 
ikonet til opgaven, selvom dette blot er en visuel repræsentation. Derfor kunne man 
farve “videre”-knappen grøn, eller på anden måde indikere at den skal bruges i guiden, 
for at tydeliggøre at det er her hvor brugeren skal trykke for at komme videre. 
Implementeres dette bør andre lignende steder i appen f.eks. videreknappen i “opret 
profil”-segmentet præsenteres på samme- eller en lignende måde for at opretholde 
sammenhæng. 

Et andet tiltag der kunne inddrages i anden iteration er implementeringen af et visuelt 
design for brugerens adfærdsscore. Da det lige nu kun står som et tal mellem 0 og 100, 
er det ikke sikkert at brugeren umiddelbart forstår det, medmindre at de læser den 
tekst som kan findes ved siden af. Derfor kunne scoren i stedet repræsenteres som et 
“streak”-system, ligesom man finder i andre mainstream apps som Duolingo og 
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Snapchat. Her vil dette fungere som en “streak bar”, der bliver fyldt op når man klarer 
flere opgaver inden for et kort tidsrum. Dette kunne illustreres som et træ der enten 
vokser eller gror flere blade, i takt med fremskridt. 

anden iteration ville også være lavet som wireframes, da det er for tidligt i 
designprocessen til at bruge ressourcer på at kode den. Den ville med fordel kunne 
testes vha. SUS, da de to iterationer her vil kunne sammenlignes direkte med en score. 
Ud fra feedback ville prototypen igen kunne opdateres, og vi regner med at dette også 
ville være et oplagt tidspunkt til at kode næste iteration og dermed skabe en langt mere 
funktionel prototype så der dermed kan igangsættes længerevarende 
adfærdsundersøgelser i brugerens normale omgivelser (hverdagen i deres hjem). Dette 
vil belyse mange af de fejl der f.eks. er i kode, og give mulighed for at observere 
brugeren i en mere realistisk situation. Derved opdages så mange såkaldte 
“børnesygdomme” i programmet så tidligt som muligt, inden en endelig version af en 
forbedret iteration udgives på markedet. Som et endeligt produkt vil det være relevant 
at se på FEDS  metoden “Collect Performance Measures”, da vi her vil få svar og 
feedback på en app der har været brugt i praksis.  
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7.0 Designløsning 

Vi har i det tidligere afsnit beskrevet den funktionelle del af appen GoGreen, samt hvorfor 
de forskellige dele af appen fungerer som de gør. I dette afsnit vil vi præsentere hvordan 
disse funktionerne visuelt blev designet. Bemærk at appen præsenteret her er første 
iteration af designet, og at der derved er plads til ændringer og forbedringer, eksempelvis 
ændringer beskrevet i foregående afsnit “iterationer”. 

Appen kan findes på følgende link og fungerer i browseren, både på mobil og computer: 
“ http://bit.ly/gogreenv1” 
Den interaktive prototype er udviklet ved brug af figma.com, et værktøj der kan hjælper 
med at skabe tidlige lo-fi prototyper af apps.  

Introduktion og kontooprettelse 

Som nævnt tidligere vil brugeren ved oprettelse af en profil blive ført gennem en 
introquiz, hvor appen “lærer brugeren at kende”. Her vil der stilles korte spørgsmål 
omkring brugerens generelle adfærd, sådan at de opgaver appen fremover genererer er 
tilpasset brugerens behov. 

På den første side bliver brugeren præsenteret for appens 
navn, samt muligheden for at logge ind eller oprette en ny 
bruger: 
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Vælges “opret bruger” vil 
brugeren skulle svare på en 
række spørgsmål fordelt på 
flere “skærme” for at 
kortlægge deres 
nuværende adfærd: 

 

 

 

 

 

 

 

Når brugeren har færdiggjort sin profil vil der dukke en 
guide op (på flere sider end dette eksempel) til brug af de 
mest centrale funktioner i appen: 
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Opgave siden 

Opgave siden viser en liste over de fire forskellige 
kategorier af opgaver appen indeholder. Brugeren kan se 
de nuværende udfordringer, samt fremskridt inden for hver 
af udfordringerne. Dette er også første gang brugeren ser 
appens bundmenu, som bruges til at navigere mellem de 
fire hovedsider: Opgaver, Profil, Social og Diverse. For at 
indberette fremskridt, trykkes der på det runde logo som 
tilhører den vilkårlige opgave. 

  

 

 

 

Trykker brugeren ind på en af opgaverne, føres den videre 
til en skærm der indeholder en mere detaljeret information 
omkring opgaven. 
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Som del af første prototype kan brugeren kun indberette 
fremskridt til første opgave. Da opgaven er ved trin 3/3, vil 
næste indberetning resultere i færdiggørelse af opgaven. 
Efter at opgaven er udført vil følgende skærm blive vist, 
hvor brugeren også vil få vist den eventuelle badge 
gennemførelsen af opgaven har tjent. 

 

 

 

 

 

 

Profil siden 

På profil skærmen kan man som det første se de badges 
man har optjent samt knappen der navigerer til statistik. 
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Klikker man ind på et badge kommer der en beskrivelse 
over hvordan man har optjent den. 

 

 

 

 

 

 

 

Brugerens profil indeholder også en side kaldet 
“statistikker”, hvor brugeren kan tracke dens adfærdsscore 
samt nogle små facts omkring hvordan deres adfærd hidtil 
har påvirket klimaet. 

Klikker man på “Hvordan virker points?” navigeres man til 
følgende side med en forklaring af de to pointsystemer 
appen benytter sig af. 
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Social udfordingsside 
På siden “social” kan brugeren se hvilke aktive 
konkurrencer/udfordringer de deltager i, samt oprette nye 
udfordringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående billede viser et eksempel på en udfordring 
hvor RUC og CBS konkurrerer om hvilket hold der samlet 
kan optjene det højeste antal point. 
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Her ses siden for at oprette en ny “klimastrid”, hvor der i 
senere iterationer både vil kunne inviteres venner med til 
ens hold og udfordres andre brugere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til de sider i appen der ikke udgør appens 
hovedfunktioner, har vi lavet en “diverse” skærm. Her kan 
brugeren udføre handlinger som at vælge indstillinger for 
appen, logge ud, se oplysninger omkring appen. Derudover 
er det muligt at gense den guide brugeren præsenteres for, 
første gang de åbner appen. 
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8.0 Diskussion 

8.1 Evaluering af designprocessen 
Vi har løbende evalueret på vores produkt. Vi vil i dette afsnit gennemgå en evaluering af 
produktet og evaluere på hvad der har fungeret, og hvad der ikke har gennem 
designprocessen. 

Vi har haft god erfaring med brugen af SUS og brugerundersøgelser. Gennem disse 
metoder har vi kunnet spore os ind på hvad målgruppen ønskede at produktet skulle 
indeholde, samt hvilken platform de foretrak. Vi har også brugt FEDS til løbende at 
evaluere vores design, her har vi haft god brug af Collect Client Feedback, hvor vi har 
indsamlet feedback fra brugerne. Det hjælper med at kunne lave en ny iteration, hvor 
der på baggrund af den feedback der er blevet indsamlet, kan laves optimeringer af 
prototypen. Et andet aspekt af FEDS som vi senere i forløbet, når appen har været på 
markedet et stykke tid, gerne vil anvende er Collect Performance Measures (CPM). CPM 
giver indsigt i hvordan designet af appens ydeevne fungerer under reelle omstændiger i 
målgruppens hverdag. 

Hvis design- og optimeringsprocessen skulle have været mere effektiv, kunne vi have 
lavet en række forbedringer. Herunder kunne vi have lavet flere dybdegående 
interviews med målgruppen for at se hvad de ville have gjort anderledes i en anden 
iteration af vores app. Til disse interviews ville det også være oplagt hvis vi havde fået 
dem til at bruge Joulebug, da det er denne app vi har set på som konkurrence til vores 
eget produkt. Hertil ville vi have fået en SUS-score på Joulebug for at have, i hvert fald ét 
meget konkret punkt at sammenligne de to designs på. Dette kunne også have hjulpet os 
til at bestemme ændringer i senere iterationer, og dermed kunne vi fortsat forbedre 
vores app. 

8.2 Opfyldes produktkrav? 
Gennem hele designforløbet har der været konstant reference til de produktkrav der er 
blevet stillet til appen. Et af de mest væsentlige, er at den skal rettes mod det danske 
marked, og dertil skal appen have en forståelse af brugeren. Dette har vi løst ved at 
starte hele brugeroplevelsen med et spørgeskema der får brugeren til at oplyse deres 
allerede eksisterende vaner. Dette gør at det kun er muligt at få point for handlinger der 
har forbedret brugerens vaner, og ikke noget der generelt skal forbedres i verden. Der 
kommer dermed en større følelse af fremskridt i forhold til andre “spillere”, da alle har 
lige stor mulighed for at opnår point. 

Et andet krav var at der ikke skulle være en lang “cooldown” periode. Her har vi valgt 
helt at slette denne feature, da vi i Danmark har andre vaner end f.eks. Amerika når det 
kommer til at tænde og slukke lys, aircondition og varme. Det er altså muligt at indtaste 
den samme handling umiddelbart lige efter hinanden uden appen siger noget til det. 
Dette gør det også muligt at vente med at indtaste handlinger til man har lidt længere 
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tid med sin telefon, og man behøver derfor ikke bekymre sig om hvorvidt man når at 
indtaste data lige så meget som med andre apps på markedet. 

Til sidst har vi et krav der omhandler at have nogen udfordringer med der er meget 
simple, da dette giver mulighed for hurtig belønning og dermed en større procentdel af 
brugere der hænger ved. Dog ville vi også have længerevarende kategorier, da vi har 
lavet denne app for at gøre en forskel for klimaet. Vi valgte at inddrage de kategorier der 
har størst indflydelse på klimaet, hvilket er biltransport, en kødfri diæt, og varme- og 
vandforbrug i boligen. Til disse kommer der udfordringer der vil hjælpe forbrugeren på 
vej til at skære ned i forbruget på meget overskuelige måder der ikke er overvældende. 

8.3 Hvorfor endnu en app? 
Den største konkurrence for vores app ville være den allerede eksisterende app 
Joulebug, da denne har mange af de samme funktioner som vores app. Punktet hvor 
disse to adskiller sig mest er som tidligere nævnt, at vores app målrettes efter det 
danske marked. Et andet element er udfordringselementet, som ikke ses brugt på 
samme måde i andre lignende apps. Hos Joulebug ses det at man kan optjene point i 
månedlige konkurrencer, og der ender så altid med at være en vinder. Det var her vi så 
en mulighed for at bringe noget nyt til i form af udfordringselementet, der samtidig skal 
bidrage med et socialt element i form af at brugerne kan lave konkurrencegrupper med 
deres venner. 

Idéen med at appen kun trækker grøn strøm vil også være noget der adskiller vores app 
fra andre af samme slags, da dette ikke er noget vi har stødt på blandt lignende designs. 

Begrænsninger af app som medie 

Efter at have interviewet personer fra målgruppen, blev det hurtigt klart at en app var 
det foretrukne valg blandt interviewpersonerne. Dette rejser dog en række 
problematikker, som er værd at være opmærksomme på. En af disse problematikker 
ligger i at en app har nogle begrænsninger når det kommer til at opsamle data. Med det 
menes der f.eks. at en app ikke kan måle hvornår brugeren går i bad, hvornår brugeren 
spiser osv.. Brugeren bliver derfor selv nødt til at indtaste en vis mængde data, for at 
appen får data nok, der kan bruges til at måle brugerens fremskridt. 

En anden problematik er om man ved at skulle bruge appen kommer til at bidrage til en 
telefonafhængighed, da mange apps faktisk er bygget til at skabe en afhængighed. Dette 
giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved om der kunne skabes en bedre løsning 
der ikke bidrager til yderligere brug af mobiltelefonen (Dillard-Wright. 2018). 

Kan konkurrenceelementet i appen gå hen og have en negativ effekt?  

Konkurrenceelementet i appen er tiltænkt som en af de vigtige motivatorer, der skal få 
folk til at engagere sig i at bruge appen og dermed yde en høj indsats i nedsætningen af 
eget CO2-forbrug. Dette sociale aspekt af appen er også tænkt som en sjov måde at 
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kunne udfordre sine venner til at konkurrere om hvem der er mest klimavenlig. Men 
spørgsmålet er om dette i længden kan føre til en negativ social effekt. 

Problematikken her kunne ligge i at bidrage med endnu et konkurrenceelement i 
brugernes hverdag, som potentielt vil kunne opleves som et pres i stedet for en 
motivator. Her kan man stille spørgsmålet, om dette vil bidrage med et yderligere pres i 
et præstationssamfund, hvor en stræben efter at være succesfuld allerede er en 
stressfaktor i mange menneskers liv. Et andet negativt aspekt kan ligge i at hvis det hele 
tiden gælder om at få flest point og om at være den bedste, er der så plads til de brugere 
som “bare” ønsker at bruge appen til at forbedre sig lidt af gangen og ikke regner med at 
lave radikale ændringer i deres hverdag? 

Dette problem modarbejdes en smule i det at appen er rettet mod personlig forbedring, 
frem for sammenligning af point. Derved vil en person der opsøger at ændre sin adfærd 
en overskuelig mængde af gangen, stadig få udfordringer tilpasset brugerens 
eksisterende adfærd. Dog kan der opstå et social miljø eksternt fra appen, hvor venner, 
familie, kollegaer osv. sammenligner hvor meget de hver især har forbedret sig. 

8.4 Kan man lave en CO2-neutral app? 
På et fremadsigtet plan er der problematikker som skal undersøges for at kunne opfylde 
visse klimamæssige krav, som vil være en forudsætning for at kunne kalde det en 
klimavenlig app. I dette afsnit undersøger vi derfor hvordan disse problematikker evt. kan 
løses. 

Scope-metoden 

Hvis man kigger ud over de umiddelbare behov fra brugeren, og de ændringer som vil 
kunne opfylde disse behov, så vil det være nødvendigt at overveje hvordan appen skal 
understøttes i det lange løb. Derfor må det undersøges hvordan dette kan skabe videre 
udfordringer for det team der skal vedligeholde funktionaliteten. 
Her er det relevant at se på scope-metoden, der er en måde for et firma at forstå 
helheden af de emissioner det samlet har, og at det gennem de forskellige scopes kan 
dykke ned i hvor der evt. er større problematikker i forhold til disse. Tanken er at hvis 
der skulle arbejdes videre med denne app, og at der blev opstartet et egentligt firma for 
at understøtte dette, så ville det her være relevant at anvende scope-metoden til at 
reducere den belastning firmaet ville have på klimaet. 
Scope 1 - omfatter alle de direkte emissioner som firmaet vil producere. Fra 
brændstofforbrug til opvarmning af lokaler (hvis der er on-site opvarmning), bilkørsel 
og evt. aircondition mm. 
Scope 2 - omfatter indirekte emissioner fra elektricitet som organisationen får leveret 
udefra. Produktionen af el skaber også udledninger, og disse må også tælles med i 
firmaets totale klimabelastning. 
Scope 3 - omfatter alle andre emissioner som firmaet er involveret i fra tjenester, 
produkter og kilder som de ikke ejer eller har direkte kontrol over. Denne del står 
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sædvanligvis for den største del af den totale udledning (compareyourfootprint.com. 
2018). 

I forbindelse med denne rapport er det særlig relevant at se på scope 2 og scope 3. 
Gennem  scope 2, udregnes alle de indirekte emissioner som kommer fra købet af 
elektricitet der er genereret vha. af flere forskellige kilder der drives af fossile 
brændstoffer. Det er om noget ikke klimavenligt, og her vil der være væsentligt at sørge 
for at den elektricitet firmaet ville bruge til at vedligeholde og optimere appen er grøn 
energi, eksempelvis energi fra vindmøller. I scope 3 ses på andre indirekte emissioner 
fra virksomhedens aktiviteter, og det vil her være vigtigt at virksomheden vil kunne 
tilbyde sine medarbejdere en så klimavenlig arbejdsplads som muligt. At undgå 
unødvendigt brug af plastik som kopper og bestik, eller at de varer der leveres til 
virksomheden kommer i bæredygtig indpakning, vil alt sammen være gode måder at 
begynde at sikre dette. Der vil naturligvis være områder hvor det er svært at undgå al 
spild, f.eks. vand ved toiletskyl eller brugen af datalagring, men kompensation kan evt. 
komme i form af plantning af træer eller andet som vil hjælpe til at skabe en CO2 neutral 
virksomhed. 

Er klimaapp et oxymoron? 

For at kunne bruge vores app beder vi brugeren om at bruge sin telefon til at få indsigt i 
sit CO 2-forbrug, og dermed skabes et paradoks, da det at bruge telefonen i sig selv 
udleder CO 2. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvor energien der bruges til at 
drive appen gennem serveren kommer fra. Ud fra oplysninger fra electricitymap.org, 
kan der ved hjælp af den data som hjemmesiden oplyser, måles hvornår der er grøn 
energi på elnettet. Med denne metode kan der skabes en CO2-neutral app. Teorien bag 
dette, er at appen skal programmeres til at prioritere opdateringer når der er grøn 
energi på elnettet. 

Det er relevant at se på om appen skal programmeres således at den kan sende 
beskeder, hvis brugeren ønsker det, om hvornår der er grøn energi og derved give 
brugeren mulighed for kun at benytte appen når der bruges strøm fra f.eks. vindmøller. 
På den måde kan appen inddrage brugeren yderligere til at blive mere klimabevidste, og 
give indsigt i hvornår det egentlig er mere bæredygtigt at bruge telefonen. Dette giver 
yderligere mulighed for at videreudvikle appen til også at give besked om hvornår det 
er bedst at oplade sin telefon. Dette giver mulighed for at tilvælge at bruge grøn energi 
ikke kun når appen opdateres, men også under dagligt brug af telefonen. 

8.5 Kritik af teori og metode 
I dette afsnit vil vi fokusere på kritik af de teorier vi har inddraget i vores projekt. Dette vil 
understrege hvorfor det er nødvendigt at forholde sig kritisk og at der er rum til 
forbedring. 
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Er nudging en forsvarlig, adfærdsændrende metode? 

Nudging er blevet kritiseret på mange punkter. Et meget væsentligt synspunkt at have 
med er, at det kan ses som en frarøvelse af menneskers frie valg, da det virker meget 
subtilt i deres hverdag. Nudging virker kun til at ændre en adfærd pr. nudge, og kan 
derfor ikke give modtageren et valg om hvorvidt de vil påvirkes eller ej. Dette er 
relevant når nudges bliver indført i et samfund og bliver eksponeret for offentligheden, 
men da vi regner med at vores egene modtagere frivilligt downloader og bruger vores 
app, vurderer vi at denne etiske diskussion ikke er yderligere relevant (Ewert, 
Benjamin. 2019). 

Ifølge antropolog Pernille Hjortkjær er en af de største fejl ved brug af nudging, at 
formidleren ikke vælger en målgruppe der har en allerede eksisterende motivation til at 
ændre den adfærd der bliver studeret. Ved at modtageren ikke har en interesse, er der 
større risiko for at de ikke vil blive påvirket med det intenderede mål. Dette undgår vi 
med vores eget projekt, da vi specifikt går efter mennesker der er engagerede i klima og 
gerne vil ændre deres adfærd (PE3A BuisnessAntropologi. 2019). 

Vores egne overvejelser omkring nudgings effekt inkluderer immunitet fra modtagerens 
side. Vi overvejer hvorvidt nudging vil blive ved med at være effektivt over en længere 
periode, da modtageren måske vil “blive vant til” at se på de præsenterede nudges. Vi 
har også overvejet om dette overhovedet er relevant, da vi ved at det i gennemsnit tager 
21-29 dage for en vane at blive dannet, og at målgruppen dermed muligvis ikke kan nå 
at vende sig til at se på dem. Dette er kun baseret på egne overvejelser og hypoteser. 

Giddens teori 

Den største kritik af teorien gennemgået fra Anthony Giddens i denne rapport er, at 
bogen der bliver refereret til er fra 2009, og dermed kan være forældet. Dette er vi ikke 
enige i, da der i de senere år igen er blevet reflekteret over hvorvidt Giddens’ teorier 
stadig er relevante. Relevansen er bl.a. blevet bekræftet af to samfundsgeografer i 2015, 
der beskriver hvordan Giddens paradoks stadig er aktuelt idet der har været behov for 
at indsætte f.eks. Paris Aftalen, for at få folk til at se hvordan det er vigtigt at handle nu, 
også selvom vi ikke kan se direkte forbedringer. De reflekterer også over hvordan 
Giddens dog er blevet mere optimistisk over for at få implementeret løsninger der kan 
modvirke de forsigtighedsprincipper han nævner. Mængden af 
kommunikationsteknologier der er blevet alment tilgængelige har haft en stor, positiv 
indflydelse på hvor velinformerede vi er, men det er stadig ofte set at forbrugere falder i 
og bekræfter Giddens principper på ny (Johnston, Ron. Deeming, Chris. 2015). 

Den egentlige virkning af GoGreen 

En af de begrænsning der er ved at vi bruger wireframes til prototypen af appen, er at 
det ikke er muligt at huske hvad brugeren har trykket på. Derved er det svært at 
opdatere appens indhold dynamisk efter hvordan brugeren interagerer med den. Dette 
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er vi kommet udenom i vores app ved kun at have den ene interaktive opgave med 
besparelse af vand i brusebad. Her føres brugeren hen til en kopi af appen, hvor denne 
opgave er udført. Derved skabes illusionen om at deres input har ændret noget i appen. 
Denne illusion er dog kun mulig at udføre én gang, da det vil tage en eksponentiel 
stigende mængde af tid for hver yderligere mulighed for “ændring” vi giver brugeren. 

Dette har den konsekvens at det er svært at teste hvordan brugeren i virkeligheden ville 
anvende appen. Som den fungerer nu, kan 1. iteration ikke som sådan anvendes til at 
tracke brugerens personlige adfærd. I stedet fungerer den som konceptdemo. Dog kan 
vi se fra vores test af første iteration, at der er en klar interesse fra målgruppen om at 
anvende sådan en app til at tracke personlig adfærd. 
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9.0 Konklusion 

Formålet med denne opgave er at besvare følgende problemformulering: 

Hvordan kan man vha. en designløsning give studerende indsigt i CO2-data og skabe 
adfærdsændringer der medvirker til forbedring af deres personlige CO 2-aftryk. 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen er vi kommet frem til, at 
studerende i højere grad er mere klimabevidste end andre grupper af befolkningen. Vi 
valgte derfor at undersøge om studerende på RUC er interesserede i klima- 
problematikkerne, og om hvordan en mulig løsning for implementering af yderligere 
klimabevidst adfærd kunne se ud. 

Ud fra de brugerundersøgelser og pop-op interviews vi har foretaget kan vi konkludere 
at målgruppen foretrækker en app som platform og at der generelt er en lyst til at 
ændre deres vaner til mere klimavenlige. Valget af platform giver os nye overvejelser 
om hvorvidt det er muligt at lave en klimavenlig app, da målet er at gøre brugernes 
hverdag mere klimavenlig, da brug af telefonen i sig selv udleder CO2. Et modsvar til 
dette kunne være at appen kun opdaterer når det er grøn energi på elnettet, og dermed 
bliver klimapåvirkningen sænket. 

Allerede eksisterende løsninger har ikke vist sig at være effektive, derfor har vi brugt 
optimering af disse som udgangspunkt til egne produktkrav. I vores egen løsning har vi 
inddraget de forsigtighedsprincipper som Anthony Giddens nævner omkring klima, da 
handlingslammelse oftest kan forklares med disse.  

Vi kan gennem vores research konkludere at menneskeskabte klimaforandringer er en 
realitet og hvis vi skal bremse den negative udvikling der er i gang, skal vi aktivt ændre 
vores adfærd. Denne adfærd kan med fordel koncentreres på de punkter hvor vi udleder 
mest CO2, bl.a. biltransport og daglig diæt. Det giver altså mening at ændre denne 
adfærd, da der er mange områder i hverdagslivet, hvor små ændringer i levevis kan 
have en stor effekt i sidste ende på det samlede CO2-aftryk. 

Gennem vores designløsning, er det muligt at give studerende indsigt i deres 
CO2-regnskab vha. data de selv indtaster i appen. Ud fra disse data kan brugeren hele 
tiden være bevidst om hvilke fremskridt de opnår, og hvor der er mulighed for at opnå 
yderligere forbedring. 

En adfærdsændring kan hjælpes på vej ved brug af nudging. Dette sker i høj grad ved at 
flytte klimarelevante handlinger fra system 2 til system 1. Der kan dog være 
problematikker ved at bruge nudging, da det kan diskuteres hvorvidt gentagende 
nudges kan lede til resistens fra brugerens side. Dette har vi forsøgt at modvirke ved at 
inkorporere belønning på specifikke tidspunkter, der får brugeren til at føle aktiviteter 
som værende mere meningsfulde i sig selv. 
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11.0 Bilag 

Bilag 1 

 

Michael Minter. (2018). Klimabarometeret 2018 (udgave 1). Lokaliseret den 
10/12-2019, på: 
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimabarometeret_201
8_endelig_rev1.pdf 

Bilag 2 

 

Michael Minter. (2018). Klimabarometeret 2018 (udgave 1). Lokaliseret den 
10/12-2019, på: 
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimabarometeret_201
8_endelig_rev1.pdf 
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Bilag 3 

 

Michael Minter. (2018). Klimabarometeret 2018 (udgave 1). Lokaliseret den 
10/12-2019, på: 
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimabarometeret_201
8_endelig_rev1.pdf 

Bilag 4 

 

Michael Minter. (2018). Klimabarometeret 2018 (udgave 1). Lokaliseret den 
10/12-2019, på: 
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimabarometeret_201
8_endelig_rev1.pdf 
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Bilag 5 

 

Undersøgelse udført af Dansk Magisterforening (Elkjær, Jacob. 2019) 

Bilag 6 

 

Billede fra slideshow til forelæsning den 9/10-2019, fremvist af Jan Pries-Heje 

Bilag 7 

 

Liste af 10 udsagn/spørgsmål som indgår som en del af testmetoden SUS (System Usability 
Scale). Brugeren besvarer hvert udsagn ud fra deres grad af enighed mellem 1 til 5, hvor 1 
er “Strongly disagree” og 5 er “Strongly agree”. 
 
Sauro, Jeff. (2011, 2. februar). MEASURING USABILITY WITH THE SYSTEM USABILITY 
SCALE. Lokaliseret d. 11. november 2019 på: https://measuringu.com/sus/ 
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Bilag 8 

 

System der bruges til at udregne SUS score, efter SUS testen er blevet udført.  
 
Sauro, Jeff. (2011, 2. februar). MEASURING USABILITY WITH THE SYSTEM USABILITY 
SCALE. Lokaliseret d. 11. november 2019 på: https://measuringu.com/sus/ 

Bilag 9 

 

(Sauro, Jeff. 2011) 
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Bilag 10 

 

Problems as difficulties CCM over den originale problemstilling. Dette er taget fra 
eksamensaflevering i faget Design og Konstruktion (Sørensen, Hejse, Bjerrehus, Rapson, 
Gillesberg. 2019) 
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Bilag 11 

 
 
Problems as solutions CCM over den originale problemstilling. Dette er taget fra 
eksamensaflevering i faget Design og Konstruktion (Sørensen, Hejse, Bjerrehus, Rapson, 
Gillesberg. 2019) 
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Bilag 12 

 

Storyboard over produkt 

Bilag 13 

 

Statistik over frygt for krig of terrorangreb i Danmark (Sygeforsikring. dk. 2018). 
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Bilag 14 

 

Udstyr i husholdningen over tid (Danmarks Statistik, 2018). 

Bilag 15 

 

Billede af en af de kategorier der kan vælges mellem i Joulebug. 

Screenshot af Joulebug app, privat telefon d. 26/11-2019 
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Bilag 16 

 

Billede af den del af Joulebug hvor man kan indtaste når man har udført en handling. 
Dette viser et eksempel med tandbørstning. 

Screenshot af Joulebug app, privat telefon d. 26/11-2019 

Bilag 17 

 

Billede af en profil. Der er optælling at kilo CO2 sparet, kilo spildprodukt undgået samt 
hvor mange liter vand der er sparet. Der kan ses det totale antal point og antal 
indtastninger. 

Screenshot af Joulebug app, privat telefon d. 26/11-2019 
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Bilag 18 

 

Billede af to eksempler på udfordringer i Joulebug.  

Screenshot af Joulebug app, privat telefon d. 26/11-2019 

Side 70 af 70 


