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Problemformulering och syfte –

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur cirkulär design 
kan bidra till en hållbar konsumtion inom förpackningsdesign. Frå-
gorna var hur kan man skifta fokus från linjär till cirkulär design? Hur 
förhåller sig ett urval människor till hållbart konsumtion? Hur ser ett 
urval människors vardagliga konsumtion ut?

Metod och material –

Denna studie blev utformad kring tre metodistiska moment. Det för-
sta momentet gick ut på att se på design utifrån ett  “design thin-
king”-metodiskt perspektiv. Denna följs sedan av två kompletterande 
metodansatser, det vill säga de kvalitativa samtalsintervjuerna och 
de kvalitativa etnografiska observationerna. För att kunna applice-
ra design thinking metodiken på ett verklighetsbaserat exempel så 
används Jordans “Green Clean Toothbrush.”I samtalsintervjuerna så 
användes en intervjuguide för att strukturera upp intervjuerna. I de 
etnografiska observationsstudierna så användes bilder användes 
som visual research för att skildra hur ett urval respondenternas var-
dagliga konsumtion egentligen såg ut.



2 3

Huvudreasultat –

Huvudresultatet är att  det går att övergå till ett cirkulärt design-
mönster genom implementeringen av en vidsträckt design thinking 
strategi. Detta baseras på resultatet av studiens metodansatser, allt-
så, det praktiska exemplet på utövandet av design thinking, samtalsi-
nervjuerna och de etnografisk observationerna.  
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Hållbarhet, linjär design, cirkulär design, design thinking.



4

Innehållföreckning –

1. Inledning och problemformulering.................................    01-02

 1.1 Syfte.................................................................   02

 1.2 Frågeställningar...............................................    03

 1.3 Avgränsningar...................................................  03
 
 1.4 Definition………………………………………….....   03

2. Teori………………………………………………………………   05 –14
 

 2.1 Hållbarhet…………………………………………....   07–09

 2.2 Linjär design………………………………………....  09–10

  2.2.1 Problem med linjär design.....………....  10–11
 
 2.3 Crkulär design……………………………………….   11–13

 2.4 Design thinking teori……………………………….   13-14

3. Metod…………………………………………………………….  15–28
 

 3.1 Design Thinking metodik…………………………...  17–18

  3.1.1 Urval & Material…………………………..  18
  

  3.1.2 Utformning & Utförande………………...  18–20

  3.1.3 Metodproblem……………………….......  20
   



4 5

   

 3.2 Samtalsintervju………………………………………….  20–21

  3.2.1 Urval…………….……………………………..   21–22
  

  3.2.2 Utformning & Utförande……………………   22–23

  3.2.3 Metodproblem………………………..……..    23–24

 3.3 Etnografisk Observation........................................   24–25

  3.3.1 Urval & Material…………….…………….....  26
  

  3.3.2 Utformning & Utförande……………………   26–27

  3.3.3 Metodproblem........................................   27–28

 3.4  Validitet & Realibilitet..........................................   28

4. Resultat & Analys................................................................  29–44
  

 4.1 Design thinking………………….…………….………...   31–33
  

  4.1.1 Resultat……………………………...………..   31–32

  4.1.2 Analys……………………………...……….....   32–33

 4.2 Samtalsintervjuer.....…………………………………..   33–39
 
  4.2.1 Resultat & Analys………………………..…..   33–39
   
   4.2.1.1 Hållbarhet…………………………   33–36



6

 

   4.2.1.1 Hållbarhet……………………..   33–36
   
   4.2.1.2 Förpackningar………………...  36–37

   4.2.1.3 Konsumtionsmönster..……...  38–39

 4.3 Etnografiska observationer.....……………..…....   39–44

  4.3.1 Resultat & Analys...……………………..   39–44

5. Slutsatser & Slutdiskussion...........................................  45–50

 5.1 Slutsatser………………….…………….…………...  47–48
 

 5.2 Slutdiskussion.................................................   48–49
 

6. Källor.............................................................................   51–58

7. Bilagor............................................................................   59–82

 1. .De tre pelarna....................................................   61
 
 2. System Approach................................................   62
 
 3. Hållbarhet..........................................................   63

 4. Linjär design.......................................................   64

 5. Problem med linjär design...................................   65

 6. Cirkulär design…………………………………….....    66



6 7

 

 7. Jordan ”Green Clean Toothbrush”…………………..  67–68
 
 8. Design thinking metodiken…………………….......  69

 9. Design thinking metodiken realistiskt.................  70
 
 10. Intervjuguide……………………………………......   71–72
 
 11. Respondent 01………………………………………   73–74

 12. Respondent 02………………………………………   75–76

 13. Respondent 03………………………………………   77–78

 14. Respondent 04………………………………………   79–80

 15. Respondent 05………………………………………   81–82



8

   

1



8 9

   

1  “The most important ability that a designer 
can bring to his work is the ability to recog-
nize, isolate, define and solve [this] problem.”

– Papanek, 1984, s.151. 
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1. Inledning & Problemformulering –

Det finns en uppsjö av definitioner kring vad hållbar utveckling egentligen är(Klimchuk 

& Krasovec, 2012, s. 1). Den emellertid kanske mest vedertagna definitionen är den 

som presenterades för första gången i Brundtlandrapporten år 1987(Escobar, 2018,  

s.43). Här definieras hållbar utveckling som något “that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generation to meet their own needs”(WCED, 

1987, s.43). Klimchuk preciserar synsättet vidare med att säga att material och naturre-

surser bör undersökas i relation med dennes grad av hållbarhet och vilken effekt denna 

har på samhällets välmående(Klimchuk, 2012, s.108). Alltså, det är viktigt för designers 

att vara vaksam över vilka implikationer förpackningslösningar har på miljön och där 

“the most important ability that a designer can bring to his work is the ability to recogni-

ze, isolate, define and solve [this] problem”(Papanek, 1984, s.151). 

Designteoretiker har sedan början av 1970-talet insett att det måste ske ett radikalt 

paradigmskifte inom förpackningsbranschen för att värna för den hållbara utveck-

lingen(Escobar, 2018, s.1).En av de största bromsklossarna i strävan efter detta är 

den linjära synen kring en förpacknings livscykel(Escobar, 2018, s.1). Detta problem är 

inte något nytt, utan det är problem som härstammar i från den massproduktion och 

masskonsumtion som instiftades under industrialismens framtåg i början av 1800-ta-

let(Raster, 2011, s. 17). Ellen MacArthur(2015) förklarar det linjära kretsloppet som en 

“take, make, use and dispose” mentalitet kring konsumtion och produktion av varor och 

tjänster. Alltså, produkter produceras från råmaterial som designas och paketeras till 

en säljbar produkt som sedan konsumeras och sist men inte minst antingen förbränns 

eller kasseras som avfall(Giovanni Borghese, 2018). 

MacArthur (2015) är bekymrad över den omättliga användningen av naturresurser som 

råder inom linjär konsumtion och produktion. Hon är även orolig kring vilka implika-

tioner denna nonchalanta attityd kan ha för påverkan på vår miljö och vilka långvariga 

problem dessa kan skapa för kommande generationers välmående socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt(MacArthur, 2015). Hennes rädsla kan appliceras på faktumet att det 

material som producenter har en förkärlek att använda, helst inom förpackningsdesign 

idag, är den onedbrytbara plasten(Gibbens, et al., 2019). 40% av världens plastproduk-

tion går åt till att skapa olika typer av plastförpackningar där mindre än en femtedel 

av dessa återvinns och där en stor andel hamnar i våra världshav(ibid). John Thack-

ara(2004), forskare vid Massachusetts Institute of Technology, ställde sig då frågan: 
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“instead of keeping on filling the world with stuff, what design strategies will allow us–

humans–to lead more meaningful and environmentally responsible lives?”Enligt Stan-

ford professorn Tim Brown(2016) så är den cirkulära designen svaret på detta.

Kritiska designforskare menar därmed att det måste ske ett skifte i från den tradi-

tionella “business as usual” mentaliteten, till ett mer hållbart och etiskt angreppssätt 

inom förpackningsdesign (Escobar, 2018, s. 1). Herbert Simon vidareutvecklar detta 

med påståendet att det är en designers etiska ansvar att “devise courses of action ai-

med at changing existing conditions, into preferred ones”(Thackara, 2004, s.4)
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1.2 Avgränsningar –

Denna studie fokuserar till en viss grad på att se närmare på hållbarhet. Hållbarhet i 

sig är ett brett område som har en lång och komplicerad historia, vilket gör att en viss 

avgränsning måste göras. Denna undersökning kommer att precisera hållbarhet gene-

rellt genom att se till de aspekter som är integrerade i den konceptuella ryggraden där 

vidare specificering, exempelvis genom användning av de 17 hållbarhetsmålen, kom-

mer att undvikas. Även så kommer området begränsas gällande ämne. Detta beror på 

att designbranschen har en sådan stor omfång rent tematiskt och därmed så kommer 

undersökningen enbart att fokusera på förpackningsdesign.

Studien kommer i bred utsträckning att använda begreppen linjär- och cirkulär design. 

Det är därmed viktigt att understryka att inom den vetenskapliga litteraturen så är be-

greppen synonymt med den linjära-och cirkulära ekonomin. Detta beror på att design-

metodiken har sina rötter inom olika ekonomiska sammanhang och industriella pro-

cesser, vilket leder till att det ofta associeras med ekonomiska system och strategiska 

tillvägagångssätt(Honkasalo, et al., 2018).

1. Definition –

1.1 Syfte & Frågeställningar –

Syftet är att undersöka hur cirkulär design kan bidra till en hållbar konsumtion inom 

förpackningsdesign. Baserat på detta syfte så formulerades tre frågeställningar: 

1. Hur kan man skifta fokuset från linjär till cirkulär design?

2. Hur förhåller sig ett urval människor till hållbar design?

3. Hur ser ett urval människors vardagliga konsumtion ut?
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 “Design things – products, packaging, and 
systems – from the very beginning on the  
undertanding that waste does not exist.”

– Braungart & McDonough, 2009.  



07

2. Teori –

Teori är det verktyg som används för att skapa en tydligt struktur kring en forsknings-

fråga där det teoretiska ramverket ska fungera som en ledstjärna för att förstå, tolka 

och förklara olika fenomen(Bowes, 2012, s.18). Nedan presenteras studiens teoretiska 

perspektiv, det vid säga hållbarhet konsumtionsmässigt-och produktionsmässigt, lin-

jär-och cirkulär design och design thinking. 

2.1 Hållbarhet –

Termen hållbarhet fastställdes för första gången i Lester Browns bok Building a Sus-

tainable Society, från år 1981, där han definierar hur samhället kan uppnå en hållbar 

konsumtion och produktion genom att se hållbarhet som något “…that is able to satisfy 

its needs without diminishing the chance of future generations”(Purvis et al., 2018). The 

Commission of Environment and Development(WCED), ledd av den dåvarande norska 

premiärminister Gro Harlem Brundtland på uppdrag av FN,  myntade och popularisera-

de begreppet hållbarhet baserat på den ovanstående definitionen år 1987 i rapporten 

“Our Common Future”(Escobar, 2018, s.43). Rapporten specificerar hållbarhet som:

“Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that it meets 

the need of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs. The concept of sustainable development does not imply limits – not 

absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and society 

and social organizations on environmental resources and by the ability of the biosphere 

to absorb the effect of human activities. ” –WCED, 1987, s.43.

Munro och Holdgate(1991) förstärker Brundtlandrapportens syn på hållbarhet med på-

ståendet att “the satisfaction of the quality of life, is keeping within the limits of the 

carrying capacity of the ecosystem that support us”. Rapporten menar därmed, en-

ligt Kuhlman och Harrington(2010), att hållbar social utveckling och ekonomiskt till-

växt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurser överexploateras. Ur 

denna problemformulering skapades teorin kring de tre systematiska dimensionerna 

(se bilaga 1) som utgör grunden för hållbarhet(Purvis, et al. 2018). Teoretiker ser på 

dessa tre dimensioner som ett sammankopplat pelarsystem som omfattar tre områ-
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den, det vill säga de sociala, de ekonomiska och de miljömässiga(m.a.o ekologiska) 

hållbarhetssystemen(Barbier, 1987). Dessa samspelar, växeldrar och stödjer varandra 

i strävan efter hållbar utveckling inom produktion och konsumtion av varor och tjäns-

ter(Pope et al.,2004). 

Den ekologiska dimensionen syftar till de miljömässiga aspekterna inom hållbar-

het(Hackett & Dissanayake, 2014). Garcia-Murina et al.(2018) menar här att fokus bör 

vara på en ökad förståelse kring världens naturresursers begränsade depåer, vilken ef-

fekt den mänskliga faktorn har på miljöns välmående och de regulationer som behövs 

instiftas för bevarandet av världens existerande ekosystem. För att den ekonomiska 

dimensionen ska maximeras, och dennes mål realiseras, så måste det råda en ökad 

förståelse kring världsekonomins impakt på samhällets-och miljöns generella välmå-

ende(ibid). Garcia-Muina et al.(2018) menar därmed att “it is necessary to generate 

sustainable income and employment of the population through the rational and efficient 

use of resources and decreasing the use of non-renewable resources.” Den sociala di-

mensionen inom hållbarhet fokuserar på samhället generella välbefinnande(Giddings 

et al. 2002, s.180). 

Barbier var den första som identifierade och teoretiserande fram de tre ovanstående 

aspekterna inom hållbarhet i artikeln The Concept of Sustainable Economy Develop-

ment, från år 1987(Barbier, 1987, s. 104). Han preciserar här hållbarhet som“the general 

objective of sustainable economic development, then, is to maximize the goals of all the-

se systems through an adaptive process of trade-offs”(ibid). Detta är en form av “system 

approach theory”(se bilaga 2)där de tre dimensionerna är en grupp av interrelaterade, 

integrerade och multilaterala beståndsdelar som existerar i symbios tillsammans för 

att forma ett harmoniskt, teoretiskt ramverk kring hur man systematiskt kan arbeta 

sig mot den mytomspunna hållbarheten(Barbier & Burgess, 2017, s. 2).Alltså, “…system 

approach characterizes sustainability as the maximization of goals across environmen-

tal, economic and social systems”(Barbier, 1987, s.104).

Barbiers teoretiska modell skildras ofta schematiskt inom den akademiska litteratu-

ren i form av ett Venn-diagram(Purvis et al. 2018). De tre dimensionerna(m.a.o pelarna)

porträtteras här via användningen av tre korsade cirklar där hållbarhet återges som 

skärpunkten mellan dessa(se bilaga 3). På grund av att de tre systemen lever i symbios 

med varandra så menar Holmberg och Sandbrook(1992) att om det endast är ett mål 
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som maximeras inom ett visst system, exempelvis den ekonomiska sfären, så kommer 

inte hållbarhet kunna uppnås. Diagrammet visualiserar således hur beroende dessa 

system är av varandra där balansen mellan de olika dimensionerna och växelspelet 

mellan dessa är grunden för att en vidsträckt hållbarhet ska kunna genereras (Purvis, 

et al. 2018).

2.2 Linjär design –

Den linjära designen, och dennes teoretiska struktur, etablerades under det tidiga 

1800-talet under den inledande fasen av den industriella revolutionen(Webster, 2015). 

Industrialismens frammarsch medförde ett radikalt paradigmskifte på den rådande 

världsmarknaden som resulterade i att konsumtionssamhället övergav den traditio-

nella filosofin kring kvalitet före kvantitet till att istället föredra produktions-och kon-

sumtionsstrategier orienterat runt massproduktion och masskonsumtion av varor och 

tjänster(Raster, 2011, s. 17). Skiftet berodde i stor utsträckning på industrialismens 

teknologiska framsteg, den vida mekaniseringen av tillverkningsprocessen och effek-

tiviseringen inom produktionen av massproducerade produkter(Braungart & McDono-

ugh, 2009, s.21). Även medelklassens växande ekonomiska status hjälpte till att skapa 

grunden för den ekonomiska expansionen på dåtidens världsmarknad (Raster, 2011, 

s.18). Alltså fabriker, som under de förindustriella epokerna endast producerade tusen 

produkter i veckan, kunde nu genom mekanisering, effektivisering och krav på mas-

skvantiteter, producera minst tusen alster om dagen(Braungart & McDonough, 2009, 

s. 21-22). 

1800-talets nya kapitalistiska och industrialistiska konsumtions-och produktions-

mönster frambringade således ett nytt teoretisk ramverk kring den enkelriktade och 

linjära produktionscykeln(Braungart & McDonough, 2009, s.27). Braungart och McDo-

nough(2009) definierar detta som en “cradle-to-grave”produktionscykel som följer ett 

sekventiellt system där producenter skapar produkter efter en genomgående linjär ut-

gångspunkt. Detta skifte finner sin grund inom två basantaganden, en miljömässig och 

en social( Braungart & McDonough, 2009, s. 21).
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Alltså, det industrialistiska ekonomin hade synen att världen hade en obegränsad depå 

av naturresurser där de även såg på miljön som något som var ständigt regenerativ och 

där alla material naturligt kunde brytas ned och tillföra något positivt till det miljö-

mässiga mångfaldet(Braungart & McDonough, 2009, s. 25). Även så såg man på över-

konsumtion och överproduktion som något som skapade social och ekonomiskt tillväxt 

och kunde därmed inte på något sätt ses som negativt(Braungart & McDonough, 2009, 

s. 24).

Det linjära produktions-och konsumtionsscenariot utgår ifrån att designa produkter 

som konsumenten förr eller senare kasserar som avfall(Braungart & McDonough, 2009, 

s. 27). Processen börjar med att råmaterialet utvinns och omvandlas till ett formbart 

material, exempelvis plast, som sedan gestaltas och designas till en säljbar produkt. 

Dessa massproducerade alster säljs sedan till en slutanvändare som konsumerar pro-

dukten under en kort period där de, sist men inte minst, kasserar och deponerar slut-

produken som avfall(Giovanni Borghese, 2018). Ellen MacArthur (2015) förklarar det 

linjära kretsloppets teoretiska ramverk genom en linjär “take, make, use and dispose”-

modell(se bilaga 4). Detta enkelriktade tankemönster har dominerat den västerländska 

marknaden i över 150 år och är inom samtidens krimat den dominerande utgångspunk-

ten inom produktion och konsumtion av varor och tjänster(MacArthur, 2015). 

2.3.1 Problem med linjär design –

Det finns fundamentala brister i den rådande linjära designmetodiken rent hållbar-

hetsmässigt(Braungart & McDonough, 2009, s.26). Braungart och McDonough(2009) 

använder Titanic som ett metaforiskt underlag kring vilka problem den linjära produk-

tionsmodellen resulterar i, alltså;

“…Titanic was not only a product of the Industrial Revolution but remains an apt metap-

hor for the industrial infrastructure that the industrial revolution created. Like the fa-

mous ship, this infrastructure is powered by brutish and artificial sources of energy that 

are environmentally depleting. It pour waste into the water and smoke into the sky, it 

attempts to work by its own rules, which are contrary to those of nature. And although it 

may seem invincible, the fundamental flaws in its design presage tragedy and disaster.”
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Forskare, såsom exempelvis Ellen MacArthur(2015), menar att man bör se kritiskt  på 

den rådande linjära modellens fyra etapper(se bilaga 5). Först och främst så anses 

modellen inte längre vara hållbar rörande den traditionella industrins utvinningsme-

toder av råmaterial på grund av att man idag vet att jordens naturresurser är ändliga, 

inte oändliga(Braungart & McDonough, 2009, s.25). För det andra så finner kritiska de-

signteoretiker problem i tillverkningsprocessen där de menar att användningen fossila 

bränslen och petrokemi, designen av kortlivade produkter och användningen av icke 

hållbara material leder till påtagliga miljömässiga svårigheter(ibid). 

För det tredje så blir 90 procent av alla utvunna råmaterial direkt avfall vilket är en 

oroande statistik där denna data baseras på realiteten att materialet ofta formas till 

en förpackning där en produkt emballeras(Braungart & McDonough, 2009, s.32). Alltså, 

det man ser i soptunnan, exempelvis matavfall och andra biologiska material, är en 

återger ungefär 5 procent av det material som egentligen går åt inom den industriella 

massproduktionen av produkter(Braungart & McDonough, 2009, s.27-28).Sist men inte 

minst så finner teoretiker ett problem i faktumet att produkter i denna process desig-

nas efter att den kommer bli ersatt inom en snar framtid istället för att designas för att 

vara långlivade(ibid).Braungart och McDonough(2009) menar att världsmarknaden står 

vid ett vägskäl, där de kan fortsätta på samma spår som har gjort under de senaste 

150 åren eller så kan man skifta fokuset till ett ny strategi som är konstruktiv, hållbar 

och etisk rent konsumtions-och produktionsmässigt. De myntar detta som att “you can 

continue to be engaged in that strategy of tragedy, or you can design and implement 

a strategy of change”(Braungart & McDonough, 2009, s.44). Braungart och McDono-

ugh(2009) föreslår därmed ett skifte från det linjära till den cirkulära designen. 

2.3 Cirkulär design –

Under senare år så har designteoretiker börjat referera till den så kallade cirkulära 

designen som ett alternativ till det traditionella, linjära produktions-och konsumtions 

scenariot(Didenko et al., 2018). MacArthur(2015) preciserar denna strävan som att man 

vill skifta fokus från det rådande “open-loop-system”, m.a.o linjära designen, till en mer 

hållbar ekonomisk struktur, “closed-loop-systems” där fokus ska vara på att reducera 
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produktionen och konsumtionens impakt på samhället och dennes miljö.  

Det är viktigt att understryka att den cirkulära designens ursprung inte kan spåras 

tillbaka till en enskild teoretiker, utan samtidens syn på teorins ideologiska ramverk 

effektuerades och fabricerades genom ett samspel mellan ett flertal olika infalls-

vinklar(Bradley & Jawahir, 2016) Exempelvis Walter Stahles teori kring “service eco-

nomy” (3-R´s); Hawken, Armory och Lovins syn på “natural capital”;Benyus tolkning av 

“biomimicry”(naturligt kretslopp) och McDonough och Braungarts vision kring “crad-

le-to-cradle”, samspelar och tjänar tillsammans som den teoretiska utgångspunkten 

för samtidens forskning kring hur den cirkulära designen ska utformas tematiskt och 

hur den ska utövas praktiskt(Esposito, 2018). Ellen MacArthur(2015) står bakom popu-

lariseradet och tematiseradet av  det moderna, teoretiska ramverket där hon utgår från 

tidigare forskning och hon fastställer att den cirkulära designen är strukturerad runt en 

“take-make-use-reuse” mentalitet. MacArthur(2015) preciserar detta med påståendet 

att designmetodiken är:

“… restorative and regenerative by design and aims to keep products, components and 

materials at their highest utility and value at all times. It replacers end-of-life concept 

with restoration, shifts towards the use of renewable energy, eliminates the use of toxic 

chemicals, which impares reuse, and aims for elimination of waste through the superior 

design of materials and products”.

Därmed så är målet att maximera användningen av naturresurser och säkerhetsställa 

dess värde i alla led, men även reducera produktion och konsumtion och värna för åter-

bruk(Didenko et al., 2018). MacArthur(2015) menar även att den cirkulära designteorin 

är uppbyggd kring tre huvudprinciper där den första, och därmed den mest centrala, är 

att designa bort avfall. För att detta ska kunna uppnås menar McDonough och Braung-

art(2009) att man måste ”design things–products, packaging, and systems–from the 

very beginning on the understanding that waste does not exist.” Vad som menas med 

detta är att alla tankar och handlingar som producenten tar angående en produkts ut-

formning bör vara inställd på att förstå vad som ska hända när produkten är färdig-

konsumerad, (Didenko et al., 2018). För det andra så är målet att förlänga produktens 

och materialets livslängden så långt det bara går(ibid). Sist men inte minst så är målet 

att regenerera det naturliga ekosystemet genom att förhöja det naturliga kapitalet och 

genom skapandet av nya system.(MacArthur, 2015). 
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Den cirkulära teorins mindset porträtteras inom forskningssammanhang i form av en 

skildrande illustration(se bilaga 6).  Denna återger, utifrån ett “system approach theo-

ry” perspektiv, hur en produkt cirkulerar runt i det ekonomiska systemet(Didenko et 

al., 2018). Meadows (2008) definierar detta som “a system is a set of related compo-

nents that work together in a particular environment to perform whatever functions are  

required to achieve the system’s objective.” Den biologiska cykeln är därmed en  

systematisk helhetssyn på hela produktions-och konsumtions cykeln där denna här-

mar den naturliga, ekologiska och biologiska livscykeln(Garcia-Muina, 2018). Produk-

ter inom detta system, baserat på det teoretiska ramverket, designas därmed utifrån 

utgångspunkten att förlänga produktens livscykel, att man använder hållbara material, 

att man designar produkter som förlänger konsumtionscykeln och skapa återvinnings-

strategier som är genomförbara(MacArthur, 2015). Genom detta så skapar man ett  

“closed-loop-system” rörande människors ställningstagande gentemot produktio-

nen-och konsumtionen av varor och tjänster.

2.4 Design thinking teori –

Albert Einstein sa “The world will not evolve past its current state of crisis by using the 

same thinking that created the situation.”Därmed har dagens designteoretiker, baserat 

på teorierna ovan, börjat inse att världen är så pass utsatt, miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt, att ett nytt och mer hållbart sätt att se på formgivning måste implemente-

ras(Norman, 2013, s.294). Inom det nya designmönstret så är fokus på att hela produk-

tens livscykel måste tas i beaktande, man måste tänka på den impakt som material-

valen har på naturen, men även hur förpackningen ska behandlas hållbart efter det att 

den är färdig konsumerad(ibid).

Önskan till en vidsträckt förändring på marknaden har resulterat i att en relativt ny 

grupp av designteoretiker har vuxit fram inom den designteoretiska sfären(Escobar, 

2017, s.36). Den strategi som dessa teoretiker anser kunna lösa problematiken inom 

samhället kan benämnas som design thinking, en ny och innovativ teoriansats kring 

synen på produktionen och konsumtionen av varor och tjänster(Norman, 2013, s. 219). 

Den teoretiska ansatsen bakom den moderna synen på design thinking kan spåras till-
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baka till Herbert Simons bok “The Sciences of the Artificial” från år 1969 (Mootee, 2013, 

s. 29). Han ansåg att design ska ses som ett verktyg för att transformera existerande, 

negativa tillstånd till mer prefererade och positiva allmäntillstånd(Thackara, 2004, s.4). 

Manzini(2015) vidareutvecklar detta som “design is a culture and a practice concerning 

how things are ought to be in order to attain desired functions and meanings.”Alltså, 

såsom Mootee(2013) säger, “there is no more business as usual.”

Denna vilja att omsystematisera den rådande designmarknaden är, i vid utsträckning, 

en motreaktion mot den ohållbara och traditionella fokusen på skapa artefakt som ska 

tillfredställa industrin, inte människan(Escobar, 2017, s.35). Papanek(1985) definierar 

detta som att designbranschen har ett hereditärt fokus på att designa saker som kon-

sumenter egentligen inte behöver och som förr eller senare deponeras som avfall där 

de onödiga restprodukterna bidrar till den rådande ohållbarheten, både socialt, ekono-

miskt och ekologiskt.

Det teoretiska ramverket kring design thinking genomstrålas därmed av en gemen-

sam syn på att det måste ske en omfattande förändring på många plan inom design-

branschen(Mootee, 2013, s. 32). Exempelvis så anser teoretiker att det måste ske ett 

skifte från meningslös-till meningsgivande design, från dum design till smart och 

hållbar design, från traditionell till innovativ design och från objektcentrerad design 

till människocentrerad design(Escobar, 2017, s.34). Den sistnämnda aspekten, det vill 

säga viljan att fokusera design kring mänskliga behov i kombination med innovativ pro-

blemlösningen, är de huvudsakliga aspekterna inom teoribildningen av design thinking. 

Alltså, man försöker identifiera människors behov och därefter komma på effektiva och 

innovativa lösningar till dessa utifrån olika kreativa strategier(ibid).(Norman, 2013, s. 

219).

Teoretiker har därmed som mål att ta designtänket bortom det traditionella förhåll-

ningssättet till att skapa artefakt utifrån implementering av strategiska problemlös-

ningar istället för att designa efter den traditionella kring att designa för designens 

skull(Norman, 2013, s.219). Alltså, målet med design thinking är att skapa innovativa 

lösningar på mänskliga och miljömässiga problem. 



24

  

3



24 25

 “The world will not evolve past its current 
state of crisis by using the same thinking that 
created the situation.”

– Albert Einstein  



17

3. Metod –

Inom vetenskapliga studier så kopplas olika metodiska utgångspunkter in för att 

skapa ett stabilt underlag för att identifiera, sovra, processa och analysera sto-

ra mängder data (Bowers, 2012, s.8). Denna studie blev utformad kring tre me-

todistiska moment. Det första momentet gick ut på att se på design utifrån ett  

 “design thinking”-metodiskt perspektiv. Denna följs sedan av två kompletterande me-

todansatser, det vill säga de kvalitativa samtalsintervjuerna och de kvalitativa etnogra-

fiska observationerna. Nedan kommer dessa tre metoder att vidare beskrivas, urvalet 

definieras, materialvalet specificeras och slutligen så kommer studiens utformning att 

ingående dokumenteras.

3.1 Design thinking metodik–

Det första steget i denna studie var att se på en förpackning utifrån ett design thinking 

perspektiv. Nyttjandet av denna metodansats var i syfte att få svar på den första fråge-

ställningen; Hur kan man skifta fokuset från linjär till cirkulär design?

Designbyrån IDEO(2016) definierar design thinking som: 

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the de-

signer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technologies, and the 

requirements for business success.”

Därmed så anser IDEO att designerns roll att försöka möta människors behov och ut-

veckla och skapa tekniska och ekonomiska genomförbara produkter och tjänster(An-

drews, 2015, s.313). Stanford professor Tim Brown(2008) vidareutvecklar detta som “a 

methodology that imputes a full spectrum of innovation activities with a human cen-

tered design ethos.”Lockwood(2010) ser även på design thinking som en vidsträckt 

människocentrerad, m.a.o“user-centered”, innovationsmetodik, men han betonar även 

vikten av observation, samarbete, snabb informationstolkning och visualisering av 

problem, där formgivningen av snabba prototypförslag bör skapas för att identifiera, 

stratifiera och optimera hur problemet ska lösas på det mest strategiskt och utarbe-

tat sätt som möjligt. Anledningen till den ökade användningen av design thinking på 

marknaden beror på att den är en optimal metodansats när det kommer till att lösa 
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komplexa, svårförståeliga och svårdefinierade problem utifrån, som nämnts tidigare, 

ett människocentrerat perspektiv(Andersen & Early, 2014). 

Frågan är ju, hur kan denna ses som en strategi för att övergå från den linjära till den 

cirkulära designen?  Studien utgick därmed ifrån att se design thinking som ett stra-

tegiskt verktyg för att övergå från den linjära designen till den hållbara och cirkulära 

designmetodiken.

3.1.1 Urval & Material –

Metoden genomfördes genom att titta närmare på ett artefakt, vidare bestämt Jor-

dans“Green Clean Toothbrush” förpackning(se bilaga 7). Förpackningens mission 

statement lyder “Jordan Green Clean is designed with both you and the environment 

in mind”(Jordan, 2018). Det finns två aspekter som fick studien att  använda denna 

förpackning som den analytiska utgångspunkten. Den första anledningen till detta var 

på grund av att förpackningen anammar ett genomgående cirkulärt tänk, både produk-

tions- och konsumtionsmässigt. Detta baseras på Jordans(2018) uttalande på deras 

hemsida att: “by using recycled material, we maintain the value of materials for as long 

as possible, and is part of a circular economy. As such, we minimize the waste and re-

source use, giving products and materials new lives.”I bilaga 7 så definieras material-

valen mer ingående.För det andra så säger företaget att inom designprocessen så blev 

“nothing  left to chance”, vilket betyder att produkten även är designad och utformad 

utifrån ett genomgående design thinking perspektiv(Jordan, 2018).

3.1.2 Utformning & Utförande –

I grund och botten så är målet med design thinking att hitta innovativa och kreativa 

lösningar på mänskliga problem(Andersen & Early, 2014). För att uppnå detta mål så 

utformades analysmetoden kring den valda förpackningen på David Kellys syn på de-

sign thinking(IDEO, 2016). Kelly(2016) anser att man ska systematisera metoden, prak-
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tiskt, kring de sex faserna inom design thinking, det vill säga empathize, define, ideate, 

prototype, test och implement. Dessa sex faser är uppdelad i tre grupper, det vill säga 

understand, explore och materialize(se bilaga 8).

Den första gruppen, understand, består av fas ett och två, det vill säga empathize och 

define. Det första steget vid applikationen av design thinking är därmed att se till det 

som anses vara det centrala för design thinking, det vill säga empathizing(Gibbons, 

2016). Detta steg belyser vikten hos det aktiva lyssnandet till de krav och önskemål 

som kunderna har kring hur designen ska lösa ett specifikt problemområde(ibid). Allt-

så, man ska försöka få en empatisk förståelse kring problemet genom att observera, 

engagera och sympatisera med de människor som problemet berör. Informationen som 

samlas här används som grund för nästa fas, define, för att skapa den bästa möjliga 

förståelsen kring användarna, deras behov och de problem som genomstrålar utveck-

lingen av en specifik produkt(Chasanidou et al., 2015). Det andra steget blev därmed att 

definiera problemet. Under denna fas så sammanställer undersökaren alla de insikter 

som de fick in under den första fasen(ibid). Här försöker man konkretisera ned proble-

met till en greppbar problemställning som ska vara rodret bakom vilket problem som 

man egentligen avser att lösa(IDEO, 2016). 

Den andra gruppen, explore, består av det tredje och fjärde fasen, det vill säga ideation 

och prototyping.Det tredje steget, ideation, är till för att generera potentiella lösningar 

genom extensiv brainstorming(Chasanidou et al., 2015). Tre generella idéer ska anam-

mas här, det vill säga att först generera så många ideér som möjligt och att man inte 

ska känna sig begränsad i sitt kreativa tänkande, men även att man ska ifrågasätta allt 

under idéskapandet(Norman, 2013, s.226). Dessa idéer leder sedan in till den fjärde 

fasen, det vill säga prototyp-fasen(Gibbons, 2016). Norman(2016) säger att “the only 

way to really know whether an idea is reasonable is to test it.” Detta betyder att man ska 

göra en snabb mock-up eller en simpel prototyp, prototype, kring varenda idé man har 

jobbat fram under ideate-fasen för att identifiera vilken som bäst löser det inramade 

problemet(Norman, 2013, s. 228). 

Den sista gruppen, materialize, består av fas fem och sex, det vill säga test och imple-

ment. Under  test fasen så testar man produktlösningarna på den målgrupp som pro-

dukten är ämnad för, alltså du “ test to ensure that the new design meets the needs and 

abilities of those who will use it”(Norman, 2013, s. 229). Det sista steget, implement, är 
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att realiserar produkten(Gibbons, 2016). Alltså, som Gibbons(2013) säger “ensure that 

your solution is materialized and touches the lives of your end users.”Denna studie ut-

gick därmed utifrån Jordans ”Green Clean Toothbrush” förpackning att för att exem-

plifiera hur denna metod kan realiseras i kombination med ett genomgående cirkulärt 

tänk. 

3.1.3 Metodproblem –

Det största metodproblemet inom design thinking är att processen ofta feltolkas. Den-

na missuppfattning beror, i vid utsträckning, på det sätt den beskrivs inom forsknings-

litteraturen, alltså genom skildringen av en serie väldefinierade steg på en linjär axel 

i en specifik ordning(IDEO, 2016). Varje fas är egentligen till för att vara interaktiv och 

cykliskt utformad där den erhåller en genomgående flexibel och flytande ställningsta-

gande till hur metodens olika delar ska gå till(Careerfoundry, 2018). Alltså, som IDEO 

grundaren David Kelly(2016) säger, design thinking är inte linjär utan den är “…a big 

mass of looping back to different places in the process”(se bilaga 9). Detta tänk anam-

mades därmed under implementeringen av metoden på studieobjektet, det vill säga 

Jordans tandborstförpackning. 

3.2. Samtalsintervju –

Det andra steget i studien blev att utföra en kvalitativ undersökning i form av en se-

rie samtalsintervjuer med ett urval respondenter. Tillämpningen av denna metod var i 

syfte att få svar på den andra frågeställningen; Hur förhåller sig ett urval människor till 

hållbar konsumtion?

Kylén(2004) definierar samtalsintervjuer som att de: 

“…kan vara korta eller långa, öppna eller styrda, till för att kartlägga, söka lösningar på 

problem, få vittnesmål eller förhöra [och] ta fram fakta …[där]intervjuer[na] kan göras i 

grupp eller en i taget.”
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Samtalsintervjuer har sitt ursprung inom den kvalitativa forskningstraditionen där in-

tervjun ses som en av de vanligaste metoderna inom kvalitativ orienterade studier(Da-

len, 2015, s.15). Detta beror på att intervjuer är, på en fundamental nivå, ett möte mellan 

främlingar i syfte att samla in information kring en specifik fenomen(Kylén, 2004, s. 7).  

Kvalitativa samtalsintervjuer (Esaiasson et al., 2017), parintervjuer(Kylén, 2004), per-

sonintervjuer(Dalen, 2015),forskningsintervjuer(Kvale, 1997), är därmed en metodan-

sats som används vid kartläggningen av en respondents individualistiska uppfattning-

ar, ställningstaganden och förutfattade meningar gentemot en specifik frågeställning 

kring ett preciserat fenomen(Esaiasson et al., 2017, s. 237).Alltså, det centrala för sam-

talsintervjuer är att belysa de olika dimensionerna kring ett fenomen, exempelvis de 

intervjuades reflektioner, tankar, värderingar och normer gentemot ett företeelse(Ek-

ström & Johansson, 2019, s. 102). Dalen(2015) förstärker denna definition med kon-

staterandet att metoden ska användas när en forskare vill undersöka respondentens 

vardagliga upplevelsedimension, även kallad “livsvärld”. Samtalsintervjuer kan därmed 

sammanfattas som “en intervju[form] vars syfte är att erhålla beskrivningar av den in-

tervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening”(Kvale, 1997, s. 

13).

Studien utgick därmed ifrån den kvalitativa samtalsintervjun på grund av att målet är 

att få en insikt om respondenten individuella kvalitéer, ståndpunkter, tankar och käns-

lor kring fenomenet hållbarhet(Dalen, 2015, s. 14).

3.2.1 Urval –

Intentionen vid användningen av en kvalitativ samtalsintervju är, i vid utsträckning, att 

ge en sådan pass noggrann och omsorgsfull beskrivning av studiens fenomenologis-

ka utgångspunkt som möjligt(Dalen, 2015, s. 14). Inom denna undersökning så valdes 

samtalsintervjuernas urvalsram ut utifrån ett stratifierat perspektiv i form av ett varia-

tionsurval med ett kompletterande typurval(Ekström & Johansson, 2019, s. 113). Detta 

beror på att studien ville identifiera en ändamålsenlig grupp där de kunde ge kunskap 

om det undersökningen ansåg att studera, det vid säga deras ställningstagande gent-

emot hållbarhet(Esaiasson et al., 2017, s. 237). Även så gick urvalsselektionen ut på att 
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skapa en maximal variationsbredd i urvalet gällande olika urvalsenheter, exempelvis 

gällande ålder(Esaiasson et al., 2017, s. 269). Därmed så samtalade intervjuaren med 

ett urval av respondenter med varierande åldrar från 23 till 53 år. 

Samtalsintervjuer är en kvalitativ studie där respondenternas individuella kvaliteér 

är i fokus och där vikten inte läggs på att intervjuerna ska kunna generaliseras ned 

till en procentuell datansats, såsom inom kvantitativa undersökningar(Ekström & Jo-

hansson, 2019, s. 113). Det centrala hos studiens samtalsintervjuer var därmed inte 

hur många som intervjuades, utan det som var i fokus var vad intervjupersonerna kun-

de bidra med för insikt kring deras individuella erfarenheter utifrån olika perspektiv 

gällande hållbarhet(Ekström & Johansson, 2019, s. 113). Den data som man får ut är 

således inte data i form av siffror, för att belysa omfattningen av fenomenet, utan man 

använder sig istället för ord och beskrivningar för att skapa det analytiska underlaget. 

I denna studie intervjuades därmed fem personer där fokus var på “Less is More” gäl-

lande urvalsbredden. 

3.2.2 Utformning & Utförande –

Att ställa frågor och hur dessa formuleras avgör vilken typ av svar som intervjuaren får 

av respondenterna. Undersökningens intervjuer skedde på en personlig nivå där inter-

vjuerna genomfördes enskilt, med andra ord “one-on-one”,  istället för i gruppkonstel-

lationer (Ekström & Johansson, 2019, s. 112). Valet av denna intervjuform utgick  först 

och främst ifrån en strävan att säkerhetsställa att de uppfattningar och synpunkter 

som kommuniceras under intervjun endast kom från en källa, respondenten(Denscom-

be, 2018, s. 270). Även hade studien en ganska begränsad tidsmarginal vilket krävde att 

de separata intervjumomenten behövde vara lätt att arrangera. Detta tillvägagångssätt 

är därmed optimalt på grund av att det endast kräver att två personer hittar en tidpunkt 

som är schematisk lämpligt för dem båda, istället för att boka samtliga respondenter 

samtidigt, såsom det krävs under en gruppintervju(ibid). 

De frågor som togs upp under samtalsintervjuerna utformades på ett öppet och se-

mi-strukturerat sätt (Denscombe, 2018, s. 268). I denna ansats utgår man ifrån förbe-
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stämda teman eller frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor som är normen 

inom fokuserade och strukturerade intervjuer(Dalen, 2015, s.35). Inledningsvis för varje 

frågeområde så lät intervjuaren respondenten först  berätta lite fritt om deras syn kring 

ämnet hållbarhet därefter styrdes samtalet in på mer preciserade frågor kring feno-

menet. Intervjuerna utformades på detta sätt på grund av att målet med denna me-

todansats är att få öppna, utvecklade och konkreta svar baserat på respondenternas 

individuella syn kring ett visst fenomen, i detta fall hur de förhåller sig till fenomenet 

hållbarhet(Denscombe, 2018, s. 268). 

För att strukturera upp intervjun utgick jag ifrån en så kallad intervjuguide under mötet 

med respondenten(se bilaga 10). Denna intervjuguide innehöll de samlade ämnesom-

rådena och teman, m.a.o faktorer, som togs upp under intervjun. Frågorna var utforma-

de på så sätt att de skulle ha en genomgående relevans och en glasklar koppling till 

den frågeställning samtalsintervjun grundar sig på. På grund av att samtalsintervjuer-

na följer ett öppet och semi-strukturerad  mönster fanns det en viss flexibilitet inom 

den ordning som frågorna ställdes, detta för att se till att svaren skulle bli så naturliga, 

konkreta och beskrivande som möjligt. 

Sammanfattningsvis utfördes intervjuerna på följande sätt. Intervjutillfällena utspela-

de sig under ett spann på en vecka, den 2 till 9 mars 2019, där en person intervjuades 

om dagen. Dessa intervjuer utfördes i en privat miljö i respondentens egen bostad, på 

grund av att intentionen med undersökningen var att få så naturliga och konkreta svar 

som möjligt. Det var därför logiskt att utföra intervjun på den plats där respondenten 

kände sig mest bekväm. Intervjuerna tog cirka 20 minuter där det fanns rum för en viss 

flexibilitet kring längden på respondenternas svar. Svaren som respondenterna gav 

spelades in för att underlätta transkriberingen av samtalet för forskaren under ana-

lysfasen.  

Ett av det största problemen vid användningen av samtalsintervjuer som metodansats 

är, att vad människor säger och vad de faktiskt gör är inte alltid det samma(Denscom-

be, 2017, s. 293). En mängd olika aspekter kan skapa denna motsägelsefullhet, exem-

3.2.3 Metodproblem –
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pelvis hur frågorna ställs, frågornas omfång, synen respondenterna har på syftet med 

intervjun och vilken information som respondenten vill dela med sig av bidrar till det-

ta problem(Ekström & Johansson, 2019, s.28). För att lösa detta problem så kommer 

samtalsintervjuerna kombineras med en etnografisk observation. Detta beror på att 

observationer undersöker sociala handlingar, vilket betyder att forskaren inte endast 

behöver förlita sig på verbala utsagor, utan de kan även analysera hur respondenterna 

handlar i realtid(Ekström & Johansson, 2019, s. 28). 

Ett annat problem som dök upp under studiens gång var att vissa av respondenter-

na ville förbli anonyma. Detta berodde på att de tyckte att det kändes jobbigt att de-

ras namn skulle ges ut i kombination med att intervjun skulle spelas in. Det är viktigt 

att tänka igenom om man ska låta respondenterna vara anonyma, alltså vissa under-

sökningar kan ses som icke trovärdiga om namnen utersluts från transkriberingsdo-

kumentet(Esaiasson et al., 2017, s.266). Inom denna studie så sågs respondenternas 

namn som irrelevanta för datainsamlingen och forskaren tog därmed beslutet att låta 

respondenterna förbli anonyma gällande namn där de istället benämns som Respon-

dent 01–05. Dock så kommer respondentens ålder och kön att redovisas för det är re-

levant för studiens urvalsram. 

3.3 Etnografisk observation –

Den tredje, och därmed sista, metodansatsen blev tillämpningen av en etnografisk ob-

servationsstudie. Användningen av denna metod hade som mål att få svar på den tredje 

frågeställningen; Hur ser ett urval människors vardagliga konsumtion ut? 

Observationer är en iakttagelseform som tillämpas inom forskning vid studien av ett 

fenomen utifrån en icke-verbal utgångspunkt( Esaiasson et al., 2017, s. 315). Denna 

metodansats kan implementeras exempelvis när man vill undersöka processer som är 

svåra att greppa genom att enbart använda sig av verbala utsagor i sitt forsknings-

arbete(Esaiasson et al., 2017, s. 314). Etnografi är en beskrivning av forskning kring 

människor och kulturer där fokus ligger på att iaktta de seder och handlingsmönster 

som råder i de iakttagna sociala grupperna(Denscombe, 2017, s.122). Utgångspunkten 
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är att ge forskaren vetskap om urvalet genom att undersökaren spenderar tid på fältet 

bland de intressenter som studien utgår ifrån (Denscombe, 2017, s. 119). 

Därmed är etnografiska observationer en kvalitativ metod som även kan benämnas 

som en fältstudie eller en naturalistisk forskningsstrategi(Ekström & Johansson, 2019, 

s. 28). Metoden är en form av kvalitativ direktobservation där de observerades i sitt var-

dagliga beteende av en observatör inom urvalets naturliga och vardagliga miljö(ibid). 

Denna observation är i grund och botten till för att ge forskaren ett inifrånperspektiv, 

fenomenologiskt, kring urvalets meningsskapande rörande exempelvis deras livsstilar, 

uppfattningar och ställningstaganden som utspelar sig i deras naturliga miljö(Ekström 

& Johansson, 2019, s. 28). Alltså, etnografiska observationer iakttar inte beteenden, 

utan de meningsfulla handlingarna som de observerade gör är i fokus där handlingarna 

sedan tolkas istället för att ses som fakta(Ekström & Johansson, 2019, s. 31).

Metoden är en form av deltagande observation där det finns krav på en viss grad av 

deltagande från forskarens sida. Detta betyder att undersökningen av fenomenet inte 

kan ske genom passiva observationer från sidlinjen, utan forskaren måste vara på plats 

där företeelsen utspelar sig i realtid(Denscombe, 2017, s. 308). Alltså, en etnografisk 

observationsstudie utgår ifrån att en forskare medverkar aktivt och observerar en so-

cial miljö för att skapa en uppfattning kring individerna handlingar i deras naturliga 

miljö(Ekström & Johansson, 2019, s. 29). Dock är det viktigt att understryka att man ska 

se fenomenet utifrån deltagarnas perspektiv, alltså tolka handlingarnas betydelse, inte 

för forskaren utan utifrån deltagarna i de sammanhang som de utspelar sig(Ekström & 

Johansson, 2019, s. 31). Becker och Greer(1957) definierar detta som att:

“…observatören deltar i de studerade människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen 

som forskare eller dolt bakom något annan kamouflerande roll, och observerar det som 

händer och lyssnar till det som sägs under en viss tidsperiod.” 

Studien utgår därmed ifrån etnografiska observationer där den övergripande mål-

sättningen var  att få en insikt om intressentens icke-verbala, individualistiska hand-

lingsmönster, ställningstagande och agerande genom att observatören aktivt deltar i 

urvalets naturliga miljö. Baserat på denna generella målsättning verkställdes meto-

dansatsen genom att observatören studerade hur urvalets kundvagn såg ut under en 

vardaglig shoppingtur i mataffären. I fokus var, i vid bemärkelse, att se närmare på hur 

deras konsumtion av förpackningar egentligen såg ut.  
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3.3.1 Urval & Material –

Metodens urvalsselektion utgick ifrån ett strategiskt perspektiv i form av ett varia-

tionsurval med ett kompletterande typurval(Dalen, 2015, s. 14). Urvalsramen är där-

med densamma som hos samtalsintervjuerna på grund av en viss metodtriangulering 

mellan de två tillvägagångssätten (Ekström & Johansson, 2019, s. 47). Detta val togs 

på grund av att det är kutym inom etnografiska studier att kombinera en eller flera 

tillvägagångssätt(Esaiasson et al., 2017, s. 314) där kombinationen av observationer 

och intervjuer är den vanligaste formen av metodtriangulering inom etnografiska un-

dersökningar(Ekström & Johansson, 2019, s. 47). Detta har sin grund, som nämnts ti-

digare, i att man inte endast vill ha en uppfattning vad människor säger, utan man vill 

också veta vad deras handlingar betyder och hur deras ställningstaganden gentemot 

olika fenomen egentligen ser ut(ibid). Även det metodiska samspelet är bra när man 

misstänker att diskrepansen är stor mellan vad folk säger och vad de faktiskt gör i 

verkligheten(Esaiasson et al., 2017, s. 314). 

Observationen använde sig av fotografiskt material för att visualisera hur urvalets kon-

sumtion egentligen såg ut(se bilaga 11–15). Därmed så togs en bild av kundvagnens 

innehåll i slutet av varje observationstillfälle för att visualisera ett tvärsnitt kring vilka 

slags produkter som egentligen köptes. Målet med att använda visuella medel var att 

få svar på frågor som exempelvis vilka förpackningar var det egentligen som införskaf-

fades och var dessa hållbara?

3.3.2 Utformning & Utförande –

Kärnpunkten för studiens observationer var att se till att observationerna skedde i re-

spondenternas naturlig miljö. Detta val togs på grund av att poängen med en etnogra-

fisk observationsstudie är att iaktta händelser såsom de normalt inträffar, inte som de 

inträffar under artificiellt konstruerade situationer( Denscombe, 2018, s. 298). Därmed 

utfördes studien på en offentlig plats, i detta fall i den affär där handlingen skedde, för 

att se till att saker och ting skildrades “som de verkligen är”(ibid).  
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Studien blev även utformad på ett sådant sätt att observatören var aktivt medverkande 

under observationssituationen som en deltagande observatör(Esaiasson et al., 2017, 

s. 316).  Studieformen kallas även för en “skuggande observation” eftersom de iakttar 

gruppen i deras vardagliga miljö (Denscombe, 2017, s. 308). Valet att synliggöra  forska-

rens roll berodde även på att intervjupersonerna var tvungen att godkänna att hen blev 

observerad under ett senare skede. Därmed doxades forskarens identitet redan i star-

ten av undersökningen för att det skulle vara omöjligt att hålla dennes identitet hemlig. 

Studiens observationstillfällen var således planerade, men skedde på ett ostrukturerat 

sätt (Kylén, 2004, s 97-98). På grund av att man är intresserad av beteenden observerar 

man inte baserat på ett strukturerat kodschema, utan man dokumenterar det som är 

relevant för det fenomen som undersökningen avser att studera(ibid). Alltså, observa-

tören observerade och använde fältanteckningar för att dokumentera det som ansågs 

vara relevant för studiens ändamål. 

3.3.3 Metodproblem –
Denscombe(2017) menar att metoden går ut på att observera saker “ som de egentligen 

är” utan att observanten stör det som inträffar. Ett vanligt metodproblem som uppen-

barar sig inom etnografiska observationer är därmed att forskarens närvaro kan påver-

ka den naturliga miljön som studien avser att undersöka(Ekström & Johansson, 2019, 

s. 47). Detta kallas för observatörseffekten(Denscombe, 2017, s. 106). Detta innebär att 

när människor inser att de är i centrum för observationen så kan det resultera i att de 

börjar agera på ett sätt som inte är normalt för dem(ibid). Denscombe(2017) menar 

alltså att “människor förändrar troligtvis sitt beteende när det blir medvetna om att de 

observeras…och därför reagerar [de] på ett ovanligt sätt.”

 För att lösa detta metodproblemet så kamoufleras det verkliga syftet med observatio-

nen för att säkerhetsställa att deras  beteende inte förändrades gentemot det fenomen 

som ansågs studeras(Denscombe, 2017, s. 106). För att se till att detta val inte skapade 

etiska problem så meddelas deltagarna i början av studien så att de var medvetna att 

detta tillvägagångssätt skulle implementeras. Detta val löste även metod problema-

tiken kring haloeffekten(Denscombe, 2017, s. 106). Haloeffekten går ut på att om de 

observerade vet att de står i centrum för den fenomenologiska utgångspunkten så kan 

de reagera på ett överdrivet intresserat och motiverat sätt som går mot det vis som är 
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3.4 Validitet & Relabilitet –

För att denna studie ska bygga på giltigt och tillförlitligt empiriskt underlag krävs det 

att informationen präglas av hög validitet och reliabilitet (Ekström & Johansson, 2019, 

s. 13). En viktig del för att säkerställa att en studie erhåller hög giltighet, m.a.o validitet, 

ska forskningen vila på en stabil vetenskaplig grund(ibid). För att utforma hög giltig-

het handlar det om att forskaren ämnar att undersöka det den utger sig för att under-

söka, det vill säga resultatvaliditet(Esaiasson et al., 2017, s.64). Ett tillvägagångssätt 

för att tillförsäkra detta är dels att uppskatta hög begreppsvaliditet genom att låta 

respondenterna få tillgång till avslutat transkriberingsunderlag för dess godkännan-

de. Detta görs för att undvika felkällor och att det inte uppstått något missförstånd, 

misstolkningar eller förvrängningar av intervjusvaren, dock hade ingen av responden-

terna någon invändning till transkriberingsunderlaget. En annan del för att uppnå hög 

resultatvaliditet är att säkerställa hög reliabilitet för att undvika systematiska eller 

slumpmässiga felresultat (Esaiasson et al., 2017, s.64). Inom studien var en strategi att 

spela in intervjusvaren, föra anteckningar samt kontrollera inspelningsutrustning för 

att undvika att studien gick miste om viktigt underlag. Bristande reliabilitet handlar om 

att undvika slarvfel eller slumpmässiga fel, vilket kan frambringa bristfälligt underlag 

men även att studien inte vilar på en vetenskaplig grund(ibid ). 

En annan strategi för att säkerställa att denna studie uppnådde hög validitet och re-

liabilitet var att inte enbart utgå från samtalsintervjuer, utan att komplettera denna 

undersökning med observationer då intervjuer tenderar att bli något subjektiva(Dens-

combe, 2018, s. 298). Alltså, man är inte alltid sanningsenlig utan människor har en 

tendens att måla upp en förgylld bild av verkligheten medan handlingar talar klarspråk, 

man får det man ser(ibid). För att skapa hög reliabilitet och undvika slarvfel eller miss-

tolkningar valde jag att ta bilder på respondenternas kundvagnar. Detta är en form av 

visuell research strategi, som i detta fall användes för att säkra upp att min studie inte 

gick miste om viktigt underlag. Alltså,  jag hade möjligheten att gå tillbaka och följa upp 

att ingen väsentlig information hade gått miste. 

normen för dem att agera inom den specifika miljö som fenomenet utspelar sig i(ibid). 

Därmed är det smart att begränsa den observerades vetskap kring vad som egentligen 

ska observeras. 
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 “[Design thinking] is a methodology that im-
putes a full spectrum of innovation activities 
with a human centered design ethos”

– Tim Brown, 2008.  
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4. Resultat & Analys –

4.1 Design thinking –

4.1.1 Resultat –
Under studien så applicerades den design thinking metodiska utgångspunkten på Jor-

dans “Green Clean Toothbrush” förpackning. Valet av att använda denna produkt som 

exempel baserades på studiens vilja att ha ett verklighetsbaserat exempel på hur me-

toden kunde appliceras på ett praktiskt sätt, istället för att endast presentera hur me-

toden strukturellt kan utövas.  

 Det första steget var att försöka förstå, understand, problemet som produkten hade i 

avsikt att lösa genom att först sympatisera, empathize, med användarna gällande vad 

det övergripande problemet egentligen var. Som nämnts tidigare så var företagets mis-

sion statement att “Jordan Green Clean is designed with both you and the environment 

in mind,” vilket betyder att de har definierat att det finns ett underliggande problem för 

målgruppen gällande den förpackningslösning som dominerar marknaden idag, det vill 

säga den traditionella tandbortsförpacknignen. De har sedan genom vidare undersök-

ning försökt definiera, define, och  konkretisera ned definitionen till en greppar pro-

blemformulering. Problemet definieras därmed som att förpackningens användbarhet 

behövde förbättras och det fanns ett krav att det måste ske ett skifte från det tradi-

tionella, ohållbara materialvalet till innovativa, kreativa och hållbara förpackningslös-

ningar.  

Det andra steget blev att utforska, explore, alla möjliga lösningar på den definiera-

de problemställningen genom att först generera en mångfald av ideér, ideate, genom 

extensiv brainstorming. Här så skapades ett ramverk rent strukturellt genom att de 

såg på problemet utifrån olika infallsvinklar. I Jordans fall så försökte de komma på så 

många olika materialval som möjligt, de försökte generera ett mångfald av sannolika 

lösningar och även så försökte de rama in de beståndsdelar i förpackningen som be-

hövde förbättras. Det slutade med att de tänkte utanför ramarna för att hitta de mest 

innovativa, kreativa och nyskapande potentiella lösningarna på de olika problemen ge-

nom en intensiv omvärldsanalys. De framtagna alternativen, formmässigt och materi-

almässigt, ledde sedan in i den fjärde fasen, det vill säga prototypfasen. Här formgavs 

ett flertal olika enkla prototyper baserat på alternativen framtagna under ideate fasen. 
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Det sista steget blev att hitta, materialize, den optimala lösningen genom att först pro-

va, test, alla de prototyper Jordans designers hade producerat till de målgrupper som 

förpackningslösningen var ämnad för. Det sista steget blev att realisera, implement, 

förpackningslösningen som den dedikerade målgruppen ansåg vara den optimala lös-

ningen på problemställningen. I Jordans fall blev den bästa möjliga lösningen en tand-

borstförpackning gjord av restprodukter från pappersindustrin, en klisterlapp av FSC 

och PEFC certifierat papper och appliceringen av ett giftfritt lim.

4.1.2 Analys –

Forskare som Braungart och McDonough(2009) menar att det finns fundamentala 

svagheter inom den traditionellt, linjära synen på produktionen och konsumtionen av 

varor och tjänster. Även McArthur(2015) anser att den linjära modellen är problematisk 

på grund av att den inte tänker på att naturresurser är ändliga, inte oändliga. Braungart 

och McDonough(2009) vidarutvecklar denna problemställning med att poängtera att 

användandet av icke hållbara material leder till allvarliga miljöproblem och där de för-

stärker denna förfäran med att poängtera att 90% av allt material som utvinns hamnar 

på soptippen och kasseras som avfall. Även så menar forskare att den rådande slit och 

släng mentaliteten är ett stort problem på grund av att produkter ofta designas för 

att vara kortlivade, inte långlivade(Braungart & McDonough, s. 27-28). Dessa problem 

kan lösas, enligt Braungart och McDonough(2009), genom ett paradigmskifte till en ny 

designstrategi, som fokuserar på att vara strukturell och hållbar i sin utformning och 

utförande. 

Forskare menar att lösningen är övergången till den cirkulära designen, eller som MacAr-

thur(2015) säger, att man ska gå från ett “open-loop-system”, m.a.o linjära design, till ett  

“closed-loop-system.” Vidare menar hon att den cirkulära designen ska struktureras 

kring tanken på “take-make-use-reuse,” som ska generera en hållbar användning av 

jorden resurser och maximera materialet värde i alla led. Braungart och McDono-

ugh(2009) menar att den cirkulära designen är uppbyggd på tre principer, det vill säga 

att man ska designa bort avfall, att förlänga materialets livslängd samt att använda 

material som förhöjer det naturliga kapitalet. Baserat på Jordans uttalande att de ak-

tivt väljer återvunnet material och att försöker skapa värde för materialet under längre 
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tid så anser de därmed att de är en del av en cirkulär ekonomi. De anser att de på så 

sätt bidrar med att minimera avfall och resursanvändning genom att ge produkter och 

material en optimerad livslängd. Detta förhållningssätt kan man se tecken på i Jordans 

val av material inom förpackningens design där alla element är utformad, materialmäs-

sigt och formmässigt, eftersom att den ger en minimal påverkan på miljön. 

Många designteoretiker har försökt att skapa en ny och innovativ strategi, det vill 

säga design thinking. För att kunna implementera det cirkulära förhållningssättet i 

förpackningsbranschen så bör fokus bland annat vara på att gå från objektcentrerad- 

till människocentrerade designlösningar (Escobar,2017). Alltså, designern ska ha det 

övergripande målet att sätta människors behov i fokus och därefter ta fram effektiva 

lösningar genom implementeringen av kreativa lösningsstrategier. Det ovanstående 

resultatet, det vill säga Jordans innovativa tandborstförpackningslösning, visar på att 

det går att realisera den cirkulära designen genom att använda design thinking som 

strategi.

4.2 Samtalsintervjuer –

4.2.1 Resultat & Analys –

Samtalsintervjuerna utgick, som nämnts tidigare, från viljan att ingående kartlägga re-

spondenternas individuella ställningstaganden gentemot ett specifikt fenomen, i detta 

fall hållbarhet. Nedan så kommer resultaten och analysen för de fem samtalsintervju-

erna att presenteras utifrån den intervjuguide(se bilaga 10 )som användes och struk-

tureras upp utifrån dennes olika kategorier, det vill säga hållbarhet, förpackningar och 

konsumtionsmönster.
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4.2.1.1 Hållbarhet –

Den första frågan inom den första kategorin gick ut på att få en generell översikt över 

hur de själva definierar begreppet hållbarhet. Respondent 01 poängterar att hon anser 

att hållbarhet handlar om att inte göra slut på naturens resurser medan respondent 

02 säger att hållbarhet är ett “långsiktigt förhållningssätt till det du konsumerar.” Även 

respondent 03 betonar att hållbarhet också är hur man konsumerar hållbart genom 

att inte överkonsumera produkter och tjänster. Respondent 04 menar att begreppet 

baseras på ett genomgående tänk att  man ska “hushålla på jordens resurser olika sätt 

och vis”, samt tillägger han att man inte ska överkonsumera, utan endast köpa vad man 

behöver. Respondent 05 ser på hållbarhet som något som är långvarigt. 

Den andra frågan var en preciseringsfråga där jag ville att respondenterna skulle ut-

veckla hur detta förhållningssätt påverkade deras vardag med fokus på när det handlar 

i matvaruaffären. Respondent 01 förhållningssätt till hållbarhet påverkar henne genom 

att hon försöker undvika plast så mycket som bara möjligt där sedan respondent 02 

säger att “eftersom jag jobbar med hållbarhet inom mitt jobb[så] har man fått ett annat 

tänk än man hade tidigare.” Hon utvecklar detta med att hon i sin konsumtion försöker 

undvika förpackningar i plast i alla dess former.  Respondent 03 förhållningssätt berör 

henne på två sätt, först att hon försöker undvika överkonsumtion och även att välja 

smarta förpackningar där respondent 04 även säger att han försöker undvika plastför-

packningar, men han poängterar även att han försöker återanvända vissa förpackning-

ar. Respondent 05 understryker att hennes förhållningssätt “påverkar mig mest genom 

dåligt samvete” på grund av att hon inte kan handla så hållbart som hon egentligen vill.  

Den tredje frågan som ställdes var en kontrollfråga kring om respondenterna kunde 

påverka sitt val av produkter på något sätt för att handla mer hållbart. Respondent 01 

menar att det inte alltid finns möjligheter för henne att ändra de konsumtionsval hon 

gör, där hon säger att hon “blir irriterad när det inte finns papperspåsar att lägga saker-

na i.” Respondent 02 säger att hon vill göra hållbara val, men att snålhet ibland spelar 

in. Hon understryker att hon vill försöka se till att “inte låta plånboken styra för mycket.” 

Respondent 03 medger att hennes val absolut bör förändras, där hon just nu anser sig 

vara styrd av ekonomiska faktorer. Hon utvecklar detta med att säga “jag köper det 

som är billigare eftersom att det är mer ekonomiskt försvarbart för mig.” Respondent 
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04 säger att han absolut kan påverka sina val, konsumtionsmässigt, genom att tänka 

mer medvetet kring hur produkter framställs och vart det framställs. Respondent 05 

säger att hon kan göra “bättre val...och det försöker jag göra ibland.” Hon betonar att 

hon försöker undvika påsar när hon handlar frukt och grönt eftersom man ändå tar bort 

skalet innan konsumtion. 

Den sista frågan var en informationsfråga rörande om respondenterna ansåg att de 

handlade på ett hållbart sätt. Respondent 01 medger att hon försöker men hon under-

stryker även att “jag lusläser inte vilken plast som är i förpackningarna.”Respondent 

02 säger att hon inte helt och hållet handlar hållbart, men hon hävdar även att “...jag 

försöker att ha ett mer hållbart tänk kring val av produkter och hur jag hanterar dem 

efter jag har konsumerat dem.” Respondent 03 anser att hon till en viss grad handlar 

hållbart, men inte tillräckligt och det som skulle få henne att handla mer hållbart vore 

“lägre priser, mer valmöjligheter och smartare lösningar.” Respondent 04 säger att han 

försöker så gott han bara kan. Respondent 05 avsutar med att påstå att hon inte hand-

lar hållbart eftersom det inte finns något utbud i mataffären som uppnår ett genomgå-

ende hållbarhetstänk. Hon säger “...jag försöker utifrån det som finns…[men] det är ju 

ett ganska begränsat urval.”

När man ska analysera de svar som genererades inom denna kategori, utifrån ett håll-

barhetsteoretiskt perspektiv, så måste man ta i beaktande de tre dimensionerna som 

är grunden till hållbarhet (Purvis,et al.2018). Respondenternas syn på hållbarhet foku-

serar på den ekologiska dimensionen, att hållbarhet har att göra med att inte göra slut 

på jordens resurser, utan man måste hushålla med dessa. Detta resonemang kan man 

koppla samman med Brundtlandrapportens syn på hållbarhet, som betonar vikten att 

världens produktions- och konsumtionssamhälle måste hålla sig inom ramarna för vad 

det ekologiska systemet klara av( Munro & Holdgate, 1991). Utifrån den ekonomiska 

dimensionen, som Garcia-Murina et al.(2018) lyfte fram i teoridelen, så ansåg vissa av 

respondenterna att de inte hade förutsättningarna att agera hållbart, då de inte hade 

ekonomin att göra smarta konsumtionsval. Detta medförde att det blir svårt att upp-

nå Barbier(1987) teoretiska modell där de tre dimensionerna är beroende av varandra 

och lever i symbios. Därmed blir det svårt att uppnå hållbarhet, då inte de ekonomiska 

och de sociala aspekterna har realiseras på samma nivå som den ekologiska. Alla tre 

dimensionerna är därmed beroende av varandra och bör implementeras i samma ut-

sträckning för att hållbarhet ska uppnås. Något som vissa respondenter betonade i 
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ovanstående svar var att det fanns en vilja att handla hållbart, men utbudet av varor 

som hade smarta förpackningslösningar var bristande. Detta visar på att det fanns en 

vilja att övergå till det cirkulära designtillvägagångsättet även hos konsumenterna.

4.2.1.2 Förpackningar –

Den första frågan inom den andra kategorin gick ut på att få en generell översikt över 

vad respondenterna ser som smarta materialval inom förpackningsdesign. För respon-

dent 01 så är kartong och pappersförpackningar det smartaste valet över den dåliga 

plasten där även respondent 02 anser att smarta materialval är när man inte använder 

onödig plast. Hon ger ett exempel där hon säger att “jag köper oftast avokadon sällan 

fryst på grund av att den både har ett plasthölje runt och en förpackning runtomkring…

och detta är onödigt.”Respondent 03 sa att smarta materialval för henne är material 

som bryts ned naturligt, såsom kartong, där hon understryker att materialen bör utgå 

ifrån att se till att de inte har en sådan stor påverkan på miljön. Respondent 04 anser 

att det material som är smartast “är ju så klart att papper eller kartong alltid är bättre 

än plast…och om man ska använda plast så bör den bestå av återvunnen plast.”Respon-

dent 05 ser på frågan utifrån en annan synvinkel där hon menar att smarta materialval 

är de som är ekonomiskt försvarbara för det företag som producerar förpackningen. 

Hon utvecklar detta med att säga “man vill inte ha en svindyr förpackning för det går ju 

ut över produkten.”

Den andra frågan var en preciseringsfråga där jag ville få reda på om de tänkte på det 

material de produkter de köpte var gjorda av. Respondent 01 menar att hon tänker på 

det men att två faktorer påverkar henne, alltså utbudet och prisskillnader. Hon menar 

för det första att hon tänker på materialet, men att  “vissa saker finns ju bara i plast” 

där det mer hållbara alternativet, enligt hon själv, ofta är ekonomiskt oförsvarbara. Re-

spondent 02 menar att hon bryr sig olika beroende på situationen där köpet äger rum. 

Om hon är uppe i stress så bryr sig hon inte, då plockar hon bara av ren rutin, men 

“om man har tid på sig så tycker jag att det kan vara intressant att titta och reflektera 

över saker.” Respondent 03 anser att hon ofta reflekterar över sina inköpsval, men hon 

erkänner att hon kanske inte tar rätt beslut konsumtionsmässigt baserat på detta. Re-
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spondent 04 anser att han till en stor del tänker på detta när han är i affären, men att 

prisbilden ofta leder till att han kanske väljer ett sämre alternativ. Han utvecklar detta 

med “att om de är mycket dyrare så är det klart att man väljer det sämre alternativet, 

men skiljer det bara ett par kronor…då känns det fortfarande aktuellt.” Respondent 05 

säger att hon tänker på det i högsta grad där hon menar att på grund av att  hon är“ 

påläst om ämnet…så blir det ju ganska svårt att man inte lägger märke till plasten.”

Den sista frågan, inom kategori två, var en informationsfråga rörande om responden-

terna ansåg att förpackningsbranschen hade blivit bättre på att använda hållbara 

material i sina förpackningar. Respondent 01 kunde inte riktigt svara på denna fråga. 

Respondent 02 menar dock att förpackningsbranschen har blivit bättre på senare år, 

till en viss grad, där hon anser att “jag ser vissa som försöker vara mer miljöanpassade 

och att det ska vara återbrukat och att det ska vara nedbrytbart…men det är de stora 

varumärkena som jag inte riktigt tycker ligger så i framkant.”Respondent 03 sa att hon 

kunde se en trend i att branschen har börjat tänka lite mera klimatsmart på grund av 

ökad vetskap. Hon understryker dock att hon anser att “det kommer ta en mycket lång 

tid innan det blir [ett] vidspritt beteende, vilket är synd.”Respondent 04 sa att han inte 

riktigt vet och kan därmed inte svara på frågan. Respondent 05 menar att det är både 

och, men att hon vill svara att “vi blir mer upplysta och medvetna och vi vet också att vi 

måste hitta[…]nya lösningar.” 

Vid analysen av svaren ovan, gällande vad som är smarta förpackningslösningar, var att 

kartong och nedbrytningsbart material det som föredrogs framför plastförpackningar. 

Dessa svar överensstämmer med Kuhlman och Harringtons(2010) syn på att produktio-

nen av förpackningar inte får ödelägga och överexploatera naturresurser. Alltså, precis 

som respondent 03 påpekar,  materialval ska inte på något påverka miljön.Det verkar 

även finnas en gemensam medvetenhet hos samtliga respondenter att man bör handla 

smarta förpackningar för att värna för en stabil hållbarhet. Det finns dock olika aspek-

ter som påverkar deras inköp, exempelvis utbudet och prisbilden. Men respondenterna 

kan se ett förändrat produktionsmönster hos vissa företag som försöker övergå till det 

moderna cirkulära tänket, där fokus ligger på att skapa produkter med längre livslängd, 

där de använder mer hållbart material samt att produkterna designas för att kunna 

återvinnas på ett hållbart sätt (MacArthur, 2015). 
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4.2.1.3 Konsumtionsmönser –

Den första frågan inom den sista kategorin hade som syfte att få en generell översikt 

kring vad respondenterna definierar ett hållbart konsumtionsmönster som. Respon-

dent 01 menar att man uppnår ett hållbart konsumtionsmönster om man inte överkon-

sumerar. Hon ger ett exempel på hur hon själv gör detta: “Jag som inte dricker så mycket 

mjölk så försöker jag köpa mindre mjölktetror för dem stora så jag slipper slänga bort.” 

Respondent 02 anser att man är hållbar, konsumtionsmässigt, om man inte låter sig 

själv lockas av extrapriser allt för mycket. Respondenten anser att ett hållbart kon-

sumtionsmönster är när man stannar upp och ifrågasätter sig själv, behöver jag det här 

och kommer jag att konsumera den? Respondent 03 anser att man uppnår ett hållbart 

konsumtionsmönster genom att endast handla det man behöver. Respondent 04 säger 

att, genom att se till att restprodukten hamnar på rätt ställe efter konsumtion är det 

viktigaste, exempel genom kontinuerlig källsortering. Respondent 05 påstår att för att 

erhålla ett hållbart konsumtionsmönster så måste man “vara medveten om varje sak 

man konsumerar[…]alltså man måste överse om man verkligen behöver den.” 

Den andra frågan var en preciceringsfråga kring om de själva ansåg att de anammade 

ett hållbart konsumtionsmönster. Respondent 01 visste inte hur hon skulle svara på 

den frågan. Respondent 02 menar att ja, till en viss del. Hon menar att hon kan bli 

bättre, men att det finns en viss okunskap som stoppar henne där hon menar att hon 

“skulle vilja lära mig mer.” Respondent 03 säger att hon inte handlar hållbart och att det 

handlar om ren lathet från hennes sida. Respondent 04 visste inte riktigt hur han skulle 

formulera sig så han gav inte ett direkt svar på den frågan. Respondent 05 menar att 

hon absolut försöker anamma ett genomgående konsumtionsmässigt hållbarhetstänk, 

men att hon kan bli bättre. Hon menar att det finns ekonomiska aspekter som stoppar 

henne där hon vidarutvecklar detta med “…ekonomi spelar en stor roll därför att ofta är 

hållbart eller miljövänligt eller smarta förpackningar[…]kräver att man kanske tillhör en 

viss samhällsklass.”

Den sista frågan var en informationsfråga i syfte att se om de ansåg att de själva bidrog 

till en hållbar framtid. Respondent 01 menar att hon gör det för att hon inte överkon-

sumerar, hon kastar inte bort onödiga saker och att hon inte köper för mycket plast-
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förpackningar. Respondent 02 menar att hon gör det till en viss del, men att hon skulle 

kunna göra mer för att bidra till den hållbara framtiden.  Respondent 03 säger att “jag 

önskar att jag kunde vara bättre för nu tycker jag att jag är ganska dålig på det. Jag 

tycker att jag kunde bli mycket bättre.” Respondent 04 kunde inte riktigt svara på den 

frågan. Respondent 05 anser att, ja hon bidrar till en hållbar framtid, men att hon kan 

bli mycket bättre gällande med vad hon bidrar med. 

Vid analysen av ovanstående resultat, anser många av respondenterna att överkon-

sumtion inte är ett hållbart konsumtionsmönster, utan precis som Papanek(1985) sä-

ger, är det viktigt att endast producera produkter som konsumenten verkligen behöver. 

Respondenterna ansåg att de försökte agera för ett mer hållbart konsumtionsmönster, 

men att de kunde bli bättre. De menar att det ibland var det enklare att inte bry sig 

om att tänka hållbar, där också ekonomiska faktorer kunde spela in. Precis som Gar-

cia-Murina et al. (2018) betonar så är det viktigt att alla ska ha samma ekonomiska för-

utsättningar att agera hållbart. Alltså, det ska inte vara som respondent 05 säger,  att 

den samhällsklass du tillhör ska påverka dina inköp. Alla respondenter uttryckte att de 

kunde bli bättre i att agera hållbart,gällande deras konsumtion av smarta förpackning-

ar, men att viljan fanns att ändra sig. Dessutom så uttryckte respondenterna en önskan 

att producenterna ska tillhandahålla smarta förpackningar. Detta avspeglar Braungart 

och McDonough(2009) syn att producenterna står inför ett vägval där de antingen kan 

fortsätta i samma ohållbara fotspår som har dominerat marknaden under det senaste 

seklet, eller så kan de implementera en förändringsstrategi, det vill säga ett paradigm-

skifte från den linjära till den cirkulära designmetodiken.    

4.3 Etnografiska observationer –

4.3.1 Resultat & Analys –

De etnografiska observationerna hade som mål att undersöka hur ett urval människors 

vardagliga konsumtion egentligen såg ut. Alltså, syftet med metodansatsen var att ge 
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forskaren ett inifrånperspektiv angående vad respondenternas handlingar egentligen 

betydde och hur deras ställningstaganden utspelade sig genom att forskaren aktivt 

observerade dem i den miljö som fenomenet utspelade sig i. Studien var därmed inte 

intresserad av att få en uppfattning kring vad respondenterna sa, utan syftet var att 

få en insikt kring respondenternas individuella handlingsmönster, ställningstaganden 

och aktioner. Dock är det viktigt att understryka att studien även ville se till hur dessa 

handlingar särskilde sig ifrån de resultat de verbala utsagorna genererade in under 

de ovanstående samtalsintervjuerna. Detta val gjordes, som nämnts tidigare,  för att 

se om det fanns en diskrepans mellan vad respondenterna sa och vad de sedan gjor-

de. Därmed så kommer paralleller dras mellan intervjuerna och observationerna inom 

analysen, för att se om respondenternas handlingar överensstämmer med deras egna 

bild om sig själva.

Nedan så kommer resultaten för de fem observationerna att presenteras baserat på 

de fältanteckningar och de bilder som togs under de separata observationstillfällena. 

Observatören  dokumenterade i sina fältanteckningar det som ansågs vara relevant för 

det fenomen som undersökningen ämnade att studera och där bilderna var till för att 

skildra de inköp som respondenterna gjorde under observationen. 

Under det första observationstillfället så iakttogs respondent 01(kvinna, 53) hand-

lingsmönster(se bilaga 11). Hon småhandlade på ICA Kubiken i Skönsmon där hand-

lingen tog cirka 15 minuter. Observatören observerade att hon handlade utan att an-

vända en inköpslista för att strukturera upp sina inköp. Även så gick hon i affären på 

ett ostrukturerat sätt mellan de olika hyllsektionerna. Under ett tillfälle så verkade 

respondenten vara ambivalent gällande vilken kryddväxt hon skulle köpa. Hon stod och 

valde mellan en persilja i blisterpack och en vanlig persiljaknippe, men valde till slut 

en kruka basilika istället. Observatören iakttog även att det fanns sparris på lösvikt, 

men att hon köpte istället den frysta sorten som är paketerad i ett kartongemballage. 

Hon köpte även en liten mjölk, det vill säga 3 dl, istället för en stor 1 Liter mjölk. Innan 

respondenten betalade sina inköp så togs en bild på kundvagnen där denna visuali-

serar ett tvärsnitt över de förpackningsinköp som respondenten gjort. Hon köpte en 

basilika(plast), kaviar(metall), lax(plast), plastpåsar(kartong), sparris(kartong), toma-

ter(plast), mjölk(kartong), bladspenat(plast) paprika(plast), mozzarella(plast), philad-

elphia(plast) och chorizo(plast). 
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Vid analysen av respondent 01 resultat, kan man se att det finns ekonomiska faktorer 

som påverkar hennes inköp, exempelvis valet av att köpa fryst sparris i kartong istället 

för färsk utan förpackning. Detta överensstämmer med var respondent 01 sa i sam-

talsintervjun, att priset påverkar hennes val av förpackningsinköp. Däremot så är en 

stor del av respondent 01 förpackningsinköp gjorda av plast, vilket går tvärtemot hen-

nes egen syn på vad hållbar konsumtion egentligen är, men även går det emot hennes 

individuella strävan att undvika plastförpackningar när hon konsumerar. Hennes age-

rande kan ha påverkats av att det kan råda en obalans mellan de tre dimensionerna 

inom hållbarhet. Detta överensstämmer med Barbiers(Purvis et al. 2018) syn på att det 

måste vara en samklang mellan de tre dimensionerna och om den ekonomiska dimen-

sionen inte lirar med de övriga kommer inte hållbarhet att kunna uppnås.  

Under det andra observationstillfället så observerades respondent 02(kvinna, 28) 

handlingsmönster(se bilaga 12). Hon veckohandlade på ICA Maxi i Sundsvall där hand-

lingen tog ungefär 30 minuter. Hon använde sig av en matlista som var strukturerad 

efter affärens layout så handlingen skulle gå så effektivt som möjligt. Observanten 

observerade att respondenten blev irriterad över att de jordgubbar som var på extra-

pris inte var producerade i Sverige, utan att de var importerade ända från Polen och 

att de var i en plastförpackning. Observanten observerade även att hon blev upprörd 

över priset på den miljösmarta lipsyl förpackningen. Innan respondenten betalade sina 

inköp så togs en bild på kundvagnen där denna visualiserar ett tvärsnitt över de för-

packningsinköp som respondenten gjort. Hon köpte en kaffe(papper), fläsfilé(plast), 

hårdbröd(papper), grädde(kartong), kvarg(plast), paprika(plast), bär 2x (kartong), ma-

karoner(kartong), fil(kartong), mjölk 2x(kartong), syltlök(glas), cornichoner(glas), loka 

2x(plast), ägg(kartong), köttbullar(plast), buljong(kartong) och lipsyl(plast). 

Vid analysen av respondent 02 resultat, kan man se att hon försöker strukturera sina 

inköp med hjälp av en matlista som ska minimera hennes impulsköp. Detta ageran-

de överensstämmer med vad respondent 02 poängterar sin samtalsintervju, alltså att 

överkonsumtion bör undvikas för att leva hållbart. Resultatet visar även på att res-

pondenten försöker aktivt ifrågasätta sin egen konsumtion för att inte köpa onödi-

ga produkter ,där hon under observationstillfället väljer att inte köpa de importera-

de jordgubbarna i plastförpackningen, fastän den var på rea. Detta kan även kopplas 

till hennes svar under samtalsintervjun, där hon påpekar att hon försöker undvika att 

överkonsumera. Respondenten blev dessutom irriterad över prisbilden på den smar-
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ta och hållbar lipsylförpackningen där hon istället tog ett aktivt val att inte inhandla 

det hållbara alternativet även fastän hon ville köpa det smartaste valet. Detta matchar 

respondentens svar under samtalsintervjun där hon betonar en vilja  att konsumera 

förpackningar som ska kunna återvinnas på ett miljövänligt sätt. 

Respondentens agerande går därmed inte i linje med den vanliga synen på kon-

sumtion, där överkonsumtion inte ses som något negativt, utan som ett sätt att 

skapa ekonomisk och social tillväxt( Braungart & McDonough,2009, s 24). Re-

spondentens åsikt verkar vara påverkad av MacArthurs(2015) syn på den cir-

kulära designen som betonar att man måste reducera produktionen och  

konsumtionens påverkan på samhället och dess miljö. 

Under det tredje observationstillfället så observerades respondent 03(kvinna, 23) 

handlingsmönster(se bilaga 13). Hon storhandlade på ICA Maxi i Sundsvall där hand-

lingen tog ungefär 40 minuter. Observatören noterade att mycket mat införskaffades 

och hon inte använde sig av en matlista för att strukturera upp sina inköp. Observatö-

ren iakttog att respondenten var aningen stressad och gick mest runt och kollade på 

olika saker på ett ostrukturerat vis. Observatören observerade att hon blev irriterad 

över att auberginen var inlindad i en individuell plastförpackning. I slutet av observa-

tionen så observerade jag att respondenten blev allt mer stressad och tappade fokus. 

Innan respondenten betalade sina inköp så togs en bild på kundvagnen där denna vi-

sualiserar ett tvärsnitt över de förpackningsinköp som respondenten gjort. Hon köpte 

rakhyvlar(kartong), tomater(plast), kaffe(papper), broccoli 2x(plast), quornfärs(plast), 

surdegspizzabotten(plast), smördeg(plast), tomatsås 3x(kartong), mjölk(kartong), mo-

rötter(plast), ägg(kartong), bröd(plast), grekisk yoghurt 2x(plast), grädde(kartong), jui-

ce(kartong), basilika(plast), grönkål(plast), vindruvor(plast), mozzarella(plast) och en 

parmesanost(plast).

Vid analysen av respondent 03 resultat, kan man se att hon genomfört inköp utan mat-

lista och i ett stressat tillstånd, som kan ha medfört att hennes kundvagn blev väldigt 

full. Detta agerande överensstämmer inte med hennes uttalande under samtalsinter-

vjuer, där hon betonade att om man ska leva hållbart så måste människor sluta att 

överkonsumera. Även hennes val av förpackningar, under observationen, reflekterar 

inte heller hennes ställningstagande som hon uttryckte under samtalsintervjuer. Där 

lyfte hon problematiken med plastförpackningar och behovet av en övergång till smar-
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ta förpackningar för att värna för en hållbar framtid. Hon menar kanske att det måste 

finnas fler valmöjlighet för att kunna köpa smartare förpackningar till ett skäligt pris. 

Denna syn reflekteras i Andrews(2015) påstående att man måste designa produkter ut-

ifrån mänskliga behov för att skapa tekniskt nyskapande och ekonomiskt försvarbara 

produkter och tjänster, alltså implementera design thinking på marknaden.  

Under det fjärde observationstillfället så observerades respondent 04(man, 30) hand-

lingsmönster(se bilaga 14). Han veckohandlade på ICA Kvantum i Nacksta och hand-

lingen tog cirka 35 minuter där han använde sig av en strukturerad matlista. Obser-

vatören observerade dock att det var mycket impulsköp under handlingens gång där 

dubbletter av saker och ting införskaffades. Även så iakttog jag att han sprang fram och 

tillbaka i affären på ett ostrukturerat sätt där observatören observerade att han verka-

de vara ganska stressad. Observatören såg även att respondenten köpte mycket plast-

förpackningar där jag även observerade att det var många av dessa som även var över-

förpacketerade. Även så noterade observatören att han blev stressad i kassan för att 

han inte riktigt visste om han hade köpt rätt saker. Innan respondenten betalade sina 

inköp så togs en bild på kundvagnen där denna visualiserar ett tvärsnitt över de för-

packningsinköp som respondenten gjort. Han köpte mjölk 3x(kartong), basmatiris(kar-

tong), naanbröd 2x(plast), oatly chokladmjölk 2x(kartong), fil(kartong), kaffe(papper), 

ägg(kartong), tortellini(plast), hamburgare(plast), smör(papper), kryddjärpar(plast), di-

gestivekex(plast), olja(plast), kyckling(plast), kokosmjölk(metall), grön curry(glas) och 

sallad(plast).

Vid analysen av respondent 04 resultat, kan man se att han impulsköper och inhand-

lar dubbletter av varor, fastän han påstår i sin samtalsintervju vikten av att hushålla 

med jordens resurser. Hans inköp bestod till största del av förpackningar i plast, men 

han hade tidigare påpekat att kartong var ett bättre alternativ, men att valet ibland 

berodde på till vilket pris den hållbara förpackningen hade gentemot den i plast. Det-

ta belyser vikten i att övergå från den rådande linjära designen, eftersom denna inte 

lyfter den problematik som uppstår vid val av material och designlösningar. Som Ma-

cArthur(2015) säger, den linjära designens syn på konsumtion och produktion är ett “ 

take, make, use and dispose” händelseförlopp där designen måste utföras utifrån ett 

genomgående cirkulärt angreppssätt.
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Under det sista observationstillfället så observerades respondent 05(kvinna, 25) hand-

lingsmönster(se bilaga 15). Hon småhandlade på Coop Nära i Haga där ingen matlista 

användes och handlingen tog max 10 minuter. Observatören iakttog att det verkade 

som att hon endast köpte för en maträtt, inte för ett flertal mål. Även så noterade ob-

servatören att alla inköp, förutom citronen, var i plastförpackningar och att responden-

ten verkade vara extremt stressad. Innan respondenten betalade sina inköp så togs en 

bild på kundkorgen där denna visualiserar ett tvärsnitt över de förpackningsinköp som 

respondenten gjort. Hon köpte chili(plast), citron, tomater(plast), räkor(plast), persil-

ja(plast). 

Vid analysen av respondent 05 resultat, kan man se att hennes inköp bestod av mest  

plastförpackningar och det gick därmed stick i stäv med vad hon påpekade i samtalsin-

tervjuerna, där hon lyfte vikten kring att undvika plast. Men även så betonar hon under 

samtalsintervjun att hennes val styrs av ekonomiska aspekter som kan ha påverkat 

henne i detta fall. Detta agerande kan sammankopplas till det som Barbier (1987) ser 

som förutsättningarna till förändring mot en hållbar konsumtion, det vill säga att alla 

de tre hållbarhetsdimensionerna måste uppfyllas. Respondentens inköp kan därmed 

exemplifiera vad som kan hända när den ena, den ekonomiska, inte uppfylls. 
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 “Design is a culture and a practice concer-
ning how things are ought to be in order to at-
tain desired functions and meanings.”

– John Thackara, 2004.  
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5. Slutsatser & Slutdiskussion – 

5.1 Slutsatser –

Syftet med undersökningen var att undersöka hur cirkulär design kan bidra till en håll-

bar konsumtion inom förpackningsdesign. Anledningen till att detta ämne är så intres-

sant är att det är viktigt att försöka hushålla med jordens resurser och även försöka 

uppnå social och ekonomisk tillväxt utan att för den skull göra slut på världens natur-

tillgångar. Synen på förpackningsdesign har historiskt präglats av idén att naturresur-

serna är oändliga, så det är okej att förpackningar produceras i ohållbara material och 

sedan kastas bort som avfall. MacArthur beskriver det som en “take, make, use and 

dispose” syn kring förpackningar, en linjär syn på en förpacknings livscykel. Lösningen 

för att gå ifrån design av förpackningar som tär på miljön, blev att ändra mentaliteten 

till ett cirkulärt designmönster, där man ville maximera användandet av naturresurser-

na, säkerställa dess värde i alla led samt att värna för återbruk. Detta kan man göra 

genom att designa bort avfall, förlänga produkten och materialets livslängd, alltså att 

hitta innovativa, nyskapande och hållbara material genom att tänka i nya banor kring 

konsumtion och produktion av varor och tjänster. Strategin för att ta design till en an-

nan nivå är att frångå den traditionella slit och släng mentaliteten, gå bort från att ska-

pa förpackningar utifrån företagens behov och inte människans samt att design skapas 

för designens skull och inte konsumenten. Alltså, det är dags att implementera design 

thinking strategin i vid bemärkelse. 

Därmed har min studie har kommit fram till att det finns ett behov av att ändra synen 

på hur förpackningar ska produceras. Alltså man måste tänka mer cirkulärt där för-

packningar ska utformas på ett strukturellt och konsekvent sätt med hållbara material, 

men även att förpackningarna ska skapas utifrån kundernas behov bör vara i fokus. 

Även så har ett krav på att förlänga och maximera materialets livslängd identifierats, 

där vi kan se ett praktiskt exempel på detta hos Jordans “Green Clean Toothbrush” för-

packning. Jordan beskriver att de väljer återvunnet material och försöker skapa värde 

för materialet under längre tid och minimera avfall genom implementeringen av smarta 

förpackningsdesignlösningar. Genom Jordans val av smarta material och deras realise-

ring av design thinking, strategiskt, så skapar de en mer hållbar produktion som påver-

kar miljön minimalt och värnar därmed för ett hållbart konsumtionsmönster.
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Det verkar finnas en vilja från konsumenternas sida att försöka konsumera mer håll-

bart. Detta kan jag se i både mina observationer och samtalsintervjuer, där respon-

denterna tycker att de till en viss del agerar hållbart. Det som de uppfattar som ett 

problem är att det ibland inte finns lämpliga alternativ av smarta förpackningar el-

ler att dessa är orimligt dyra. De efterfrågar mer smarta förpackningsalternativ som 

även en fattig student kan ha råd med. Det som jag tro kan vara ett problem är att 

det daterade, traditionella och industriella tankemönstret lever kvar hos producen-

terna, medan respondenterna i mitt urval uttrycker en stark vilja att handla håll-

bart. Slutsatsen som kan dras, baserat på denna studie, är att det går att ändra sät-

tet som designbranschen formger, designar och producerar förpackningar utifrån en  

cirkulär utgångspunkt genom implementeringen av en design thinking strategi . Proble-

met här är att gamla vanor är svår att bryta, så även om det finns ett stor efterfrågan 

på smarta förpackningar från konsumenterna, så är det svårt att få producenterna att 

ändra sitt mindset, alltså att övergå till ett hållbart och cirkulärt designmönster. Det 

blir alltså viktigt att skapa förutsättningar och incitament för att få en övergripande 

förändring, både produktions- och konsumtionsmässigt. 

5.2 Slutdiskussion –

Jag tycker att denna studie varit intressant,men att det har varit svårt att konkretisera 

problematiken på ett övergripande sätt. Eftersom forskningen kring cirkulär design är 

gedigen och mångbottnade där dessa sträcker sig över lång tid, medförde att jag fick 

läsa mycket forskningsunderlag för förstår essensen kring studiens olika fenomenolo-

giska utgångspunkter. 

På grund av att detta ämne är så pass brett och mångfacetterat skulle det vara intres-

sant att forska vidare kring vilken påverkan de ekonomiska faktorerna har gällande 

övergången från linjär till cirkulär design. Även så reflekterade jag över vikten på mig 

själv som designer att ta etiskt ansvar över vad jag skapar. Därmed så anser jag även 

att det skulle vara intressant om man tittade närmare på hur desigetik kan applice-

ras,eftersom jag anser att det är mitt ansvar som designer att tänka steget längre och 

designa för att skapa lösningar på problem som svårlösta.
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Något som jag reflekterade över i min studie var hur stark de ekonomiska krafterna var 

och hur dessa krafter håller tillbaka en utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Det 

finns ju en vilja hos majoriteten  att köpa klimatsmarta förpackningar, men producen-

terna stretar emot eller sätter högre pris på produkter som är gjorda med klimatsmart 

material. Detta medför att det blir en klassfråga om man har råd eller inte att handla 

klimatsmart.

Avslutningvis så är det viktigt att poängtera att denna studie hade en strävan att upp-

muntra till förändring, både konsumtions-och produktionsmässigt. Även så var målet 

med denna studie att verka som en katalysator för förändring inom designskrået. Där-

med är denna studie ämnad till alla de som vill, strävar och jobbar emot att tänka “out-

side the box” för att hitta kreativa, innovativa och hållbara lösningar.  
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”Sustainable development is that meets the 
need of the present without comprimising the 
ability of future generations to meet their own 
needs.”

– WCED, 1987.  
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 “Instead of keeping on filling the world with 
stuff, what design strategies will allow us–
humans–to lead more meaningful and en-
vironmentally responsible lives.”

– John Thackara, 2004.  
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(1)DE TRE PELARNA 
Samspelet mellan dessa utgör en komplex grund för hållbarhet grund av att ekonomin 

är en biprodukt från dennes interaktioner med samhället där denna i sin tur samspelar  

med de miljömässiga förutsättningarna som råder inom det sociala samfundet(Gid-

dings et al., 2002).
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(2)SYSTEM APPROACH
Social hållbarhet: Samhällets förmåga att uppnå ett varaktigt socialt välbefinnande. 

Att uppnå ett hållbart socialt välmående inom länder, organisationer och företag ska-

par en grund för samtiden och framtidens välmående. Ekonomisk hållbarhet: Kräver att 

ett företag eller land använder sina naturresurser effektivt och ansvarsfullt så att de 

kan handla hållbart och konsekvent producera hållbara produkter och tjänster. Miljö-

mässig hållbarhet: Att man lever efter de men man har och inte de man vill ha, det vid 

säga att man inte överanvänder naturresurser på ett ohållbart sätt eller material som 

är onedbrytbara produktions- och konsumtionsmässigt (Barbier, 1987, s. 104).
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(3)HÅLLBARHET
Den teoretiska grunden till hållbarhet  visualiseras genom användningen av ett Venn 

diagram där tre ”pelare” inom hållbar konsumtion och produktion. Dessa ”pelare” por-

trätteras ofta genom användningen av tre korsade cirklar med hållbarhet i centrum, 

alltså de sociala, ekonomiska och miljömässiga(ekologiska) aspekter som samspe-

lar med varandra för att skapa en hållbar konsumtion och produktion (d) av varor och 

tjänster. Man kallar detta för ”The System Approach” på grund av att man ser på hur 

olika system, exempelvis sociala, ekonomiska och ekologiska samspelar för att skapa 

en hållbar utveckling(Purvis et al., 2018). 

Ekologiskt

Ekonomiskt Socialt

Hållbarhet  
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(4)LINJÄR DESIGN 
Inom den linjära designen så produceras produkter från råmaterial som designas och 

packeteras till en säljbar produkt som sddan konaumerasa och sist men inte minst an-

tingen förbränns eller kasseras som avfall(Giovanni Borghese, 2018). 

DISPOS EDISPOS E

USE

MAKE

TAKE
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(5)PROBLEMET MED LINJÄR DESIGN

A) Produktionsmöntret håller inte konsumtion eller produktionsmässigt, B) Produktio-

nen är dålig då fokuset är på att skapa kortlivade probukter, C) de använder dåliga ma-

teiral, D) De blir ersatta inom snar framtid(Braungart & McDonough, 2009). 
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(6)CIRKULÄR DESIGN

Alternativ till den traditionella, linjära produktions-och konsumtions scenariot. Il-

lustrationen ovan skildrar hur en produkt cirkulerar runt inom det ekonomiska syste-

met(Didenko et al., 2018). ”A system is a set pf components that work together in a par-

ticular environment to perform whatever functions are required to achieve the system’s 

objective”(Meadows, 2008). Alltså, illustrationen ovan visar  att den cirkulära designen 

är en systematisk helhetssyn  där denna härmar den naturliga, ekologiska och biologis-

ka livscykeln(Garcia-Muina et al, 2018). 
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(7)Jordan ”Green Clean Toothbrush.”

Förpackning 

Pappret som används är gjord av skräpapper från pappersindustrin och icke önskade 

kommerciella lådor som har samlats in från återviningsindustrin. Genom att anända 

detta papper kreativt så är den återvunnen till något som är produktivt och användar-

bart(Jordan, 2018).

Klistermärke

Klistermärket är gjort av FSC och PEFC certifierat papper. FSC(Forrest Stewarship 

Counsil) and PEFC (Profram for the Endorsement of Forrest Certification) är två opar-

tiska och icke-statliga organisationer som har som mål att frömja för och bibehålla det 

skogsmässiga mångfaldet. Denna märkning säkerhetställer att råmaterialet är lagligt 

tillverkat från hållbarhetsfokuserade skogsbruk(Jordan, 2018).  

Limm

Den typ av limm som används inom denna förpackning har blivit konstruerad och pro-

ducerad så miljömässigt som bara möjligt, utan att påverka dens effektivitet. Limmet 

följer FDA:s regler för indirekt matkontakt och anses vara bruklig inom produkten på 

grund av att den vanligtvis används inom matrelaterade förpackningar(Jordan, 2018).
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Förpackning

Kilstermärke 

Limm
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Intervjuguide 

Avsikten med denna intervju är att se närmare på hur du ser på håll-
barhet. Jag kommer därmed ställa en serie frågor till dig där du en-
dast behöver försöka svara så gott du kan. Intervjun kommer ta cirka 
20 minuter, baserat på hur mycket du vill uttala dig om fenomenet. 
Dina svar kommer spelas in för att underlätta för min transkribering 
av samtalet, där dina svar kommer att användas som underlag för 
min analys av fenomenet hållbarhet. 

01. Hållbarhet 

A) Vad är hållbarhet för dig?

B) Hur påverkar ditt förhållningsätt dig i din vardag? Exempelvis när 

du handlar?

C) Känner du att du kan ändra ditt val av produkter på nått sätt för att 

förbättra din konsumtion?

D) Anser du att du handlar hållbart? Om ja, hur? Om nej, varför?

02. Förpackningar 

A) Vad är smarta materialval för dig?

B) Tänker du på vilket material produkten är gjord av när du handlar?

C) Hur tycker du att förpackningsbranchen har blivit bättre på att an-

vända hållbara material i sina förpackningar?

03. Konsumtionsmönster

A) Vad är ett hållbart konsumtionsmönster för dig?

B) Anser du att du annammar ett hållbart konsumtionamönter? Om 

ja, hur? Om nej, varför inte?

C) Anser du att du bidrar till en hållbar framtid? Om ja, hur? Om nej, 

varför inte?
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Som jag nämnde förut så utgår denna intervju utifrån att få insyn 
kring hur du ser på hållbarhet utifrån olika infallsvinklar. Har du någ-
ra funderingar eller vill du göra några förtydliganden kring de svar du 
har gett?

Avslutningsvis vill jag tacka dig för ditt deltagande och även mana 
dig till att kontakta mig om några eventuella frågor dyker upp. Jag 
kommer även skicka transkriberingen av vårt samtal så du kan oke-
ja innehållet innan jag använder det för mitt analytiska underlag så 
inte jag har uppfattat något fel. Jag kommer även att dela resultaten 
med dig är studien är avklarad.

Tack så mycket!
Beatrice Gilberg 
GDK16
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Observation 01 – 

Kvinna,  53. 
ICA Kubiken, Skönsmon

– Småhandling

– Ingen matlista

_ Gick ostrukturerat i affären

–Skulle köpa bladpersilja men valde istället att köpa basilika för          
hon föredrog det över den som kommer i blisterpack.  

– Sparris fanns på lösvikt från Sverige, men hon köpte istället en 
fryst förbackning som är importerad och överförpackad med kartong 
och plast. 

– Blev upprörd att det inte fanns papperspåsar till champenjonerna 
på grund av att de blir dålig snabbt när de ligger i en plastpåse. Hon 
sa ” Skämtar du med mig, finns det inga bruna pappåsar till svampen 
eller?! Ska jag fråga personalen kanske?”

– Köpte en liten mjölk

– Använde plastpåsar att bära hem matvarorna med. 
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Basilika (plast), kaviar (metall), lax (plast), Plastpåsar (kartong), sparris 
(kartong), tomater (plast), mjölk (kartong), bladspenat (plast), paprika 
(plast), mozzarella (plast), philadelphia (plast), choritzo (plast). 
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Observation 02 –

Kvinna, 28. 
ICA Maxi Sundsvall 

– Veckohandling 

– Matlista som är strukturerad efter affärens layout så handlingen 
skulle gå effektivt.

– Sugen på jordgubbar på extra pris, men de var från Polen så hon 
ville inte köpa dem då. 

– Impulsköp till en viss nivå, typ lypsyl.

-OBS, irriterad och chockad rörande priset på den miljövänliga 
lypsyl alternativet: ”VEM FAN BETALAR 45 SPÄNN FÖR EN LYPSYL 
JÄVEL?!” Köpte den i plast för 10 spänn istället. 

– Förhandlade mycket i kaffe-hyllan om det var värt att köpa tre 
förpackningar på extrapris eller köpa en som faktisk smakar bra,. 

– Fundersam över varför de inte hade papp-påsar vid grönsakerna? 
Sparrisen blir dålig i plast 

– Laktosfri och närproducerad mjölk var slut, blev upprörd för det 
känns ganska fel på grund att respondenten vill undvika Arla pro-
dukter. 

– Hade med sig återanvändbara påsar att bära hem varorna i
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Kaffe(papper), fläskfilé(plast), hårdbröd(papper), grädde(kartong), kvarg 

(plast),paprika(plast), bär 2x(kartong), makaroner(kartong),fil(kartong), 

mjölk 2x(kartong), syltlök(glas), cornichoner(glas), loka 2x (plast), ägg(kar-

tong), köttbullar (plast), buljong(kartong), lipsyl(plast).   
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Observation 03 –

Kvinna, 23. 
ICA Maxi Sundsvall 

–Storhandling

– Använde inte matlista

– Stressad över att inte en matlista fanns att kolla på. Gick mycket 
på impuls

– Gick inte särskilt struktuerad i sin handling, utan gick mest runt 
och kollade på olika saker

– Blev irriterad i grönsaksdisken för auboginen var individuellt in-
lindad i en plastförpackning. 

– Köpte väldigt mycket mat

– Impulsköp till en viss nivå, exempelvi två annanaser 

– Sa ”jag blir ofta stressad i affärer på grund av att det är så mycket 
folk överallt…jag tappar fokus.”

– Använde plastpåsar för att bära hem produkterna i. 



78

Rakhyvkar(kartong), tomater(plast), kaffe(papper), broccoli 2x(plast), 

quornfärs(plast), surdegspizzabotten(plast), smördeg(plast), tomatsås 

3x(kartong), mjölk(kartong), morrötter(plast), ägg(kartong), bröd(plast), 

grekiskt yougurt 2x(plast), grädde(kartong), juice(kartong), basilika(plast), 

grönkål(plast),vindruvor(plast),mozzarella(plast),parmesaneost(plast).   
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Observation 04 –

Man, 30. 
ICA Maxi Sundsvall 

– Veckohandling

–  Hade matlista 

– Mycket impulsköp som inte fanns på hans matlista 

– Köpte pålägg på lösvikt i pappförpackning

–  Köpte godis, men köpte i en liten påse

–Köpte överförpacketerade produkter

– Sprang lite fram och tillbaka i affären, verkar vara lite stressad.

– Mycket plastförpackningar 

– Är inte en van storhandlare, han sa ”fan, undra vad jag har glömt 
den här gången.”

– Allt som var från frukt och grönt så använde han inga plastpåsar

– Använde pappåsar för att bära hem produkterna i.
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Mjölk 3x(kartong), basmatiris(kartong , naanbröd 2x(plast), oatly chok-

ladmjölk 2x(kartong), fil(kartong), kaffe(papper), ägg(kartong), tortelli-

ni(plast), hamburgare(plast), smör(papper), kryddjärpar(plast), degestive 

kex(plast), olja(plast), kyckling(plast), kokosmjölk(metall), grön curry(glas), 

sallad(plast). 
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Observation 05 –

Kvinna, 25. 
Coop Nära Haga

– Småhandling

–  Ingen matlista 

– Köpte bara för en middag och hade inga impulsköp 

– Respondenten uppförde sig extremt stressat.

– Allt förutom citronen i plast

–  Tog hem maten i en plastpåse
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Chili(plast), citron, tomater(plast), räkor(plast), persilja(plast). 








