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ABSTRACT 
Food is today one of the big criminals in greenhouse gas 
emissions and to be able to reach the climate goals we need to cut 

down on food with high carbon footprints. The focus of this study 
is on how direct information with the help of ICT could be used to 

increase people's knowledge about carbon footprints of food and 

their motivation to choose food with low carbon footprints. For 
this study a digital shopping list was developed in the form of a 

web application adapted for mobile devices that presented carbon 
footprints of different food. During a two week long test period a 

group of 38 participants used this web application as their 

shopping list. They also filled out forms focused on knowledge 

and motivation before, during and after the test period. 

The fundamental theory that is used in this study is The Behavior 
Change Wheel. The results showed a significant increase in 

knowledge about carbon footprints of different food, both for food 

that the participants had been exposed to and those they had not 
been exposed to during the test period. The use of the web 

application resulted in a general increase in knowledge about 
carbon footprints of food with a strong effect size of 1,078. The 

result did though show that the web application didn’t have as big 

impact on the participants motivation when 51 % of the 
participants felt a low motivation to change or take away food 

from their shopping list because of the carbon footprint. 

Six persons changed or took away food with, what they thought 

had, a high carbon footprint. These were 9 % of all purchases that 

were made during the test period. The main reason why the 
participants didn’t change or take away food was that they thought 

the carbon footprint of their shopping list already was low. Other 
reasons were that they had hard time finding substitutes for the 

food with high carbon footprints and that they didn’t have the 
time. This study’s primary focus is on how changes in people’s 

knowledge and motivation affect behavior. However, the study is 

too short to draw any conclusions about behavior change. 

SAMMANFATTNING 
Livsmedel står idag för en stor del av de globala 

koldioxidutsläppen och för att nå klimatmålen behöver vi dra ner 
på livsmedel med för höga koldioxidavtryck. Denna studie 

fokuserar på hur direkt information med hjälp av IKT kan 
användas för att öka personers kunskap angående matvarors 

klimatpåverkan samt deras motivation till att välja mer 

koldioxidsnåla livsmedel. För studien utvecklades en digital 

inköpslista i form av en webbapplikation anpassad till mobila 
enheter som presenterar matvarors koldioxidavtryck. En grupp på 

38 deltagare fick under en två veckor lång period använda 

webbapplikationen som inköpslista. De fick också besvara enkäter 
som fokuserade på testpersonernas kunskap samt motivation 

innan, under samt efter testperioden. 

Den grundläggande teorin för studien består primärt av The 

Behaviour Change Wheel. Resultatet visade en signifikant 

kunskapsökning angående matvarors koldioxidavtryck, både för 
de varor testpersonerna exponerats för men även för de varor de 

inte exponerades för under testperioden. Användningen av 
webbapplikationen ledde till en generell ökning i kunskap 

angående matvarors klimatpåverkan med en stark effektstorlek på 

1,078. Resultatet visade dock att webbapplikationen inte hade en 
lika stor inverkan på deltagarnas motivation då 51 % av 

deltagarna kände en låg motivation till att byta ut eller ta bort 

matvaror från deras inköpslista pga. koldioxidavtryck. 

Sex personer bytte ut eller tog bort varor med, vad de ansåg som, 

ett för högt koldioxidavtryck. Dessa var 9 % av alla inköp som 
gjordes under testperioden. Den främsta anledningen till att 

personer inte bytte ut eller tog bort några varor var främst för att 
de tyckte att deras varor redan hade låga koldioxidavtryck. Andra 

anledningar var att de hade svårt att hitta substitut för de varorna 

med höga koldioxidavtryck samt att de inte hade tid. Denna studie 
fokuserar främst på hur förändringar hos personers kunskap samt 

motivation påverkar beteende. Dock är studien i sig för kort för att 
kunna dra några slutsatser angående bestående 

beteendeförändringar. 

Nyckelord 

Koldioxidavtryck, kunskap, motivation, beteendeförändring. 
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1. INLEDNING 
Följande delkapitel ger läsaren en översikt av det aktuella 

forskningsläget inom området samt introducerar studiens 
forskningsfråga och nyckelbegrepp.  

1.1 Bakgrund 
Mat bidrar till en stor del av koldioxidutsläppen i världen. I 
Sverige står vår matkonsumtion för lite mer än en fjärdedel av 

vårt totala klimatutsläpp [3]. På senare tid har detta också 
uppmärksammats mer i media och för att nå klimatmålen kommer 
vi behöva dra ner på livsmedel med höga koldioxidavtryck. 

Koldioxidavtryck är det totala koldioxidutsläpp som en produkt 

direkt eller indirekt ackumulerat under dess livslängd [12]. Med 

koldioxid avses koldioxidekvivalenter vilket är en enhet för 
klimatgasutsläpp. Exempelvis bidrar metan 21 gånger mer till 

växthuseffekt än koldioxid. Ett gram metan skulle då motsvara 21 

gram koldioxidekvivalenter. 

Tidigare forskning föreslår att informations- och 
kommunikationsteknologier (IKT) kan vara hjälpmedel för att öka 

människors kunskap om miljön och förändra beteende till att vara 
mer miljövänliga [13]. 

En tidigare studie där man utvecklade en webbapp som 

presenterade koldioxidavtryck för matrecept på nätet visade att 
testpersonerna valde måltider med lägre koldioxidavtryck när de 

använt webbappen. Dock märkte man att det inte var “vanligt” att 
laga mat efter färdiga recept på nätet. Istället improviserar man 
sina recept eller använder kokböcker [6]. 

För att lättare förändra ett beteende med IKT bör det önskade 

beteendet vara likt redan befintliga vanor och aktiveras vid rätt 
tidpunkt [4]. Om man vill förändra inköpsbeteende bör därför den 
rätta tidpunkten vara när man planerar sina inköp. 

Studier som behandlar IKT och beteendeförändring fokuserar 

oftast på hur man utvecklar IKT så bra som möjligt för att 
förändra ett beteende. De tillämpar olika övertalningsprinciper 

[13] för att få maximal effekt men hur påverkar varje sådan 

komponent till helheten? När man designar och utvecklar IKT-
tjänster för att förändra beteenden skulle sådan kunskap vara 
intressant. 

Skulle människor försöka minska deras koldioxidavtryck via 

matinhandlandet om de endast blev presenterade matvarornas 
koldioxidavtryck när de planerar sina inköp? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur presentation av 

information med hjälp av IKT påverkar människors beteende. Mer 

specifikt, om direkt information angående matvarors 
koldioxidavtryck via en webbapplikation ökar kunskap som i sin 
tur ökar motivationen till att välja mer koldioxidsnåla matvaror. 

Här avses direkt information som värden som automatiskt räknats 

fram och inte något personen i sig måste söka upp eller räkna 
fram. 

Kunskap kan delas in i två kategorier, implicit och explicit 

kunskap. Implicit kunskap är sådan man inte kan skriva ner eller 

erhålla med information. Motsatsen är explicit kunskap som kan 
förvärvas med information. Man kan enklare beskriva implicit 

kunskap som att “veta hur” och explicit kunskap som att “veta 
vad” [10]. I denna undersökning kommer kunskap syfta på 
explicit kunskap. 

Motivation definieras enligt S. Michie et al. som de 
hjärnprocesser som driver och riktar beteende [8]. Det är en bred 

definition och vidare kommer motivation avse hur stor drivkraft 
man har för att utföra något. 

1.3 Problemformulering 
Problemformuleringen för denna studie är: 

Hur påverkar direkt information om matvarors koldioxidavtryck i 
en digital inköpslista människors kunskap om avtrycken och 
motivation till att välja mer koldioxidsnåla matvaror? 

Den här studien fokuserar på om endast direkt information av 
koldioxidavtryck kan leda till beteendeförändring. 

2. TEORI 
I detta kapitel nämns och beskrivs tidigare forskning som utförts 
inom området och som är relevant för denna typ av undersökning. 

Denna teori är vad studien baserats på och som återkopplas till i 
diskussionskapitlet. 

2.1 The Behavior Change Wheel (BCW) 
BCW är en metod för att kategorisera och designa 
beteendeförändrande interventioner [8]. För den metoden 

skapades beteendemodellen COM-B (Capability Opportunity 
Motivation Behavior) för att beskriva hur och vilka faktorer som 

påverkar beteende (se figur 1). Capability definieras som 

individens fysiska och psykologiska förmåga att delta i den 
önskade aktiviteten. Det innefattar bland annat kunskap och 

färdighet till att utföra det önskade beteendet. Opportunity 
definieras som alla faktorer utanför individen som gör beteendet 

möjligt eller framkallar det. Går att likna vid Fogg’s trigger. 

Författarna definierar motivation som de hjärnprocesser som 
driver och riktar beteende. 

 

Figur 1. COM-B. 

Dessa komponenter går sedan att delas in i två subgrupper 
vardera. Capability går att dela upp i fysisk förmåga (C-Ph) och 

psykologisk förmåga (C-Ps). Det sistnämnda är kapaciteten att 

engagera sig i de nödvändiga tankeprocesserna för att förstå, 
resonera etc. Opportunity kan delas in i fysisk möjlighet (O-Ph) 

och social möjlighet (O-So). O-Ph är möjligheter som fysiska 
omgivningen ger upphov till medan O-So är möjligheter som den 

kulturella miljön frammanar genom att bestämma sättet vi tänker 

på. Sista komponenten i COM-B-modellen är motivation som kan 
ses som antingen reflektiv motivation (M-Re) eller automatiska 

processer (M-Au). M-Re involverar evaluering och planering. M-
Au behandlar till skillnad från M-Re känslor och impulser som 
uppstår vid associativ inlärning eller medfödd disposition. 
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För att åstadkomma beteendeförändring kräver det att alla tre 
komponenterna i beteendemodellen är aktiverade menar 

författarna. Med BCW kan man upptäcka vilka komponenter i 
beteendet man behöver förändra för att uppnå det önskade 
resultatet. 

Bland den lista av interventioner som BCW omfattar studerar vi 

utbildning, vilket författarna definierar som ökad kunskap eller 
förståelse. Den ska enligt författarna påverka C-Ps och M-Re. 

Webbappens syfte är att utbilda människor genom att presentera 
och informera användarna om koldioxidavtrycket för de olika 

matvaror de lägger in i sin inköpslista. Detta kan i längden leda 
till att användarna handlar mer koldioxidsnålt. 

2.2 Effektstorlek vid inlärning 
Enligt Jacob Cohen betraktas en effektstorlek på 0,2 som liten, 0,5 
som medium och 0,8 som stor [1]. Resultatet från en studie 

bestående av mer än 800 metaanalyser om inlärning pekar på att 
dessa gränser bör sättas annorlunda när man talar om 

utbildningsresultat.  John Hattie [5] menar att en effektstorlek på 

0,2 kan anses som en liten effekt, 0,4 som medium och 0,6 som en 
stor effekt när man evaluerar innovationer som har som syfte att 

sprida kunskap.  Han sätter ett tröskelvärde på 0,4 och menar att 
de innovationer som har en effektstorlek större än det har 

möjligheten att göra en märkbar skillnad i människors verkliga 
liv. 

3. WEBBAPPLIKATIONEN 
För att genomföra studien och besvara problemformuleringen 
utvecklades en digital inköpslista som presenterade matvarornas 

koldioxidavtryck i form av en webbapplikation (webbapp). Detta 
för att det inte fanns liknande tjänster tillgängliga. 

Koldioxidavtrycken hämtades från Life Cycle Assessment of Food 
Database (LCAFDB), vilket är en gratis och crowdsource:ad 

databas för livscykelanalyser på matvaror. En livscykelanalys är 
en standardiserad metod för att ge en helhetsbild av en produkts 
miljöpåverkan [2]. 

Under utvecklingen av webbappen tillämpades en iterativ 

designprocess. Mot slutet av den processen utfördes think-alouds 

med fyra personer. Think-alouds är när en person får interagera 
med produkten som ska testas och under tiden högt tänka, alltså 

säga vad man tänker. Detta gjordes för att testa användbarheten av 
webbappen. Användbarheten av en produkt är hur väl användaren 

genom att använda den uppnår specifika mål i givna sammanhang 
[11]. 

Webbappen kan delas in i fyra delar vilka är sökfunktionen, 
inköpslistan, enhetsomvandlaren och inrapportering av 
inköpslistor. 

3.1 Sökfunktionen 
Webbapplikationen låter användaren lägga till varor i listan med 

hjälp av en sökfunktion. Där kan användarna söka efter matvaror 
som finns i databasen LCAFDB och får då ett koldioxidavtryck 

kopplat till matvaran man lägger till. Om inte varan existerar i 
databasen kan man fortfarande lägga till den men utan något 

koldioxidavtryck kopplat till det. Det finns ingen möjlighet att 

precisera mängd per vara, utan allt läggs till i vikten ett kilogram. 
Detta designval gjordes för att funktionen att lägga till en vara 
skulle vara så enkel och snabb som möjlig. 

 

 
Figur 2. Sökrutan. 

 

 

3.2 Inköpslistan 
Inköpslistan utformades efter hur tillgängliga digitala inköpslistor 
såg ut. Varor som användaren lagt till är listade efter varandra där 

användaren kan bocka av när denne är ute och handlar. Skillnaden 

är att denna webbapp också presenterar koldioxidavtryck för varje 
vara. 

 

 

Figur 3. Inköpslistan. 
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3.3 Enhetsomvandlaren 
Koldioxidavtrycken som hämtas från LCAFDB är i gram 

koldioxid. Det kan dock vara svårt att tolka dessa siffror eller 

koppla till sina egna handlingar [7]. Om man översätter siffrorna 
till “enheter” vilka personer lättare kan koppla till skulle det öka 

förståelsen för koldioxidavtryckets påverkan [14]. Exempelvis 
kan man uttrycka det i “enheten” kilometer med bil eller antal 
mobilladdningar som motsvarar samma koldioxidavtryck. 

Därför lades en enhetsomvandlare till för att låta användaren ha 

möjlighet att byta enhet för koldioxidavtryck till en mer 
lättförståelig enhet enligt dem själva. Dessa omvandlingar gjordes 

med hjälp av databasen Carbon.to, vilket är en databas där man 

kan jämföra koldioxidavtryck i olika enheter. De valbara 
enheterna i webbappen var antal gram koldioxid, antal kilometer 

med bil eller tunnelbana, antal timmar framför en TV eller laptop, 
antal mobilladdningar eller antal ölflaskor. 

 

 
Figur 4. Enhetsomvandlaren. 

 

3.4 Inrapportering av inköpslistor 
På grund av tidsbrist hann det inte utvecklas en funktion för att 

automatiskt logga testpersonernas inköpslistor. En lösning blev då 
en tillägnad knapp i webbappen som sammanställer matvarorna i 

användarens inköpslista till ren text. Den kunde de sedan kopiera 
och klistra in i ett formulär som var länkat på samma sida som den 
kopierade texten. 

 
Figur 5. Inrapportering av inköpslista. 

4.  METOD 
Deltagarna till studien rekryterades genom att publicera en 

inbjudan till studien på Facebook i gruppen “Miljövänligare 
vardagsliv”. Gruppen hade ca 15 500 medlemmar där 22 svarade 

på studieinbjudan varav 13 uppfyllde studiens krav. Utav dessa 13 
fullgjorde 3 hela studien. 

Förutom Facebook rekryterades studenter på 
medieteknikprogrammet på KTH via kursen “DM1578 

Programintegrerande kurs i medieteknik”. Ett obligatoriskt 

moment i kursen är att deltaga i studier där studenterna alltid har 
rätt att neka att deltaga i en viss studie. Kursledningen valde ut 36 

studenter av 200 möjliga som uppfyllde bivillkoren för studien 
varav samtliga utom en fullgjorde hela studien.  

Alla som deltog i studien uppfyllde kravet att de stod för 
majoriteten av livsmedelsinköpen i hushållet. Detta för att 

webbappen skulle hinna användas så mycket som möjligt under 
testperioden. Deltagarna var även valda utifrån att de vanligtvis 

använder inköpslistor när de handlar. Användandet av webbappen 

skulle då bli ett mer naturligt beteende i deras vardag. Eftersom 
webbappen var anpassad för mobilt användande behövde 

deltagarna också äga en smartphone. De skulle också vara 
bekväma med att dela med sig av sina inköpslistor. 
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Under en två veckors testperiod fick alla deltagare använda 
webbappen där de skickade in sina inköpslistor när de handlade. I 

det formuläret fick de också fylla i om de hade bytt ut eller tagit 
bort någon vara pga. koldioxidavtrycket. De fick också besvara en 

inledande och avslutande enkät i samband med testperioden där 

de fick fylla i ett kunskapstest om matvarors koldioxidavtryck och 
svarade på frågor kring miljömedvetenhet, motivation och 

webbappen. I alla dessa formulär samlades mail in för att koppla 
ihop båda enkäterna och inköpslistorna med varandra och för att 
skicka ut påminnelser och annan nödvändig information. 

När all data väl var insamlat redigerades inköpslistorna och varor 

som inte var matvaror togs bort. Personer som inte hade 
rapporterat in en enda inköpslista togs också bort då vi inte hade 

all nödvändig data från dessa. I kunskapstestet hade vi stor 

anledning att tro att vissa personer tolkat frågorna fel eller råkat 
svara felaktigt. Koldioxidavtrycket var som max runt 30 000 gram 

och vissa hade hållit sig under 1000 gram koldioxid på alla svar. 
Ett annat exempel är personer som svarade med noll gram vilket 

inte är ett rimligt svar. Eftersom det inte fanns tillräckligt med 
data från dessa personer togs även de bort från vidare analys. 

Datat från kunskapstestet analyserades sedan med hänsyn till hur 
mycket fel de svarat från det korrekta värdet på frågorna. Alltså 

kan de exempelvis ha svarat 10 gånger så fel som det korrekta 

svaret. Då tolkas ett 10 gånger så lågt svar som lika mycket som 
ett 10 gånger för högt. Detta gjordes genom att normalisera 

respondentens svar med det korrekta värdet på frågan. Om 
respondentens svar var lägre än det korrekta svaret användes 
följande formel: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑣𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑒𝑡
 

Annars, om respondentens svar var högre än det korrekta svaret, 
användes istället formeln:  

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑒𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑣𝑎𝑟
 

Alla svar resulterade då i tal mellan 0 och 1 där tal närmare 1 var 
svar närmare det korrekta svaret. 

Med den här datan utfördes ett paired t-test och en effektstorlek 
räknades fram. Detta för att med statistisk säkerhet säga att det 

skett någon kunskapsförändring efter testperioden och hur stor 
den effekten var. 

5. RESULTAT 
I följande delkapitel presenteras resultatet från studiens 

undersökning. Datan är av både kvalitativ samt kvantitativ 
karaktär. 

5.1 Kunskapstestet 

5.1.1 Testresultat, alla varor 
Innan analys sorterades data bort från deltagare som givit för 
felaktiga svar för att kunna tolkas som seriöst. Då återstod 30 

deltagare som lämnat totalt 760 stycken svar. Uppskattningarna av 

varornas koldioxidavtryck var i 18 fall av 20 för stora, både i den 
inledande samt den avslutande enkäten. Medianen för svaren i den 

inledande enkäten var 3,4 gånger från det korrekta svaret medan 
medianen för svaren i den avslutande enkäten var 2,2 gånger från 

det korrekta svaret. Detta motsvarar en förbättring på 57 % efter 

användandet av webbappen. I det inledande kunskapstestet 
presterade deltagarna som rekryterats från Facebook-gruppen 

“Miljövänligare vardagsliv” bäst. Dock var skillnaden i resultat 
mellan det inledande samt avslutande kunskapstestet väldigt liten 
för dessa deltagare.  

Med ett tvåsvansat parat t-test kan vi, med en 95 % säkerhetsgrad, 

säkerställa att det generella resultatet var högre efter testperioden 
(M = 0,454, SD = 0,1214) jämfört med innan testperioden (M = 

0,3243, SD = 0,1192), t(29) = 5,16, p < .0001, Cohen’s d = 1,078. 
Denna statistik är presenterad i Tabell 1 respektive Tabell 2. 

 

Tabell 1. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 

standardavvikelse samt median för de båda kunskapstesten. 

Test N Medel SEM SD Median 

Inledande 30 0,3243 0,0218 0,1192 0,29 

Avslutande 30 0,454 0,0222 0,1214 0,455 

 

Tabell 2. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test 

samt effektstorlek för skillnader mellan kunskapstesten, 

avslutande - inledande. 

Medel SD SEM t df P Cohen's d 

0,13 0,137 0,025 5,161 29 <0,0001 1,078 

 

5.1.2 Testresultat, endast exponerade varor 
Efter en bortsortering av varor som de 30 testpersonerna inte 
exponerats för under testperioden återstod 143 stycken svar från 

kunskapstesten. Medianen i detta fall för svaren i den inledande 
enkäten, var 4 gånger från det korrekta svaret medan medianen för 

svaren i den avslutande enkäten var 2,2 gånger från det korrekta 

svaret. Detta motsvarar en förbättring på 82 % efter användandet 
av webbappen. 

Vid användandet av ett tvåsvansat parat t-test kan vi, med en 95 % 

säkerhetsgrad, säkerställa att resultatet för de varor testpersonerna 

exponerats för var signifikant högre efter testperioden (M = 
0,4693, SD = 0,188) jämfört med innan testperioden (M = 0,2647, 

SD = 0,1641), t(29) = 5,26, p < .0001, Cohen’s d = 1,160. Denna 
statistik är presenterad i Tabell 3 respektive Tabell 4. 

 

Tabell 3. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 

standardavvikelse samt median för exponerade varor i 

kunskapstesten. 

Test N Medel SEM SD Median 

Inledande 30 0,2647 0,03 0,1641 0,25 

Avslutande 30 0,4693 0,0343 0,188 0,445 
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Tabell 4. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test 

samt effektstorlek för skillnader mellan kunskapstesten för 

exponerade varor. 

Medel SD SEM t df P Cohen's d 

0,205 0,214 0,039 5,257 29 <0,0001 1,16 

 

5.1.3 Testresultat, endast icke-exponerade varor 
Vid användning av de varor som de 30 testpersonerna inte 

exponerats för under testperioden återstod 617 stycken svar från 

kunskapstesten. Medianen i detta fall, för svaren i den inledande 
enkäten, var 3,4 gånger från det korrekta svaret medan medianen 

för svaren i den avslutande enkäten var 2,3 gånger från det 
korrekta svaret. Detta motsvarar en förbättring på 46% efter 
användandet av webbappen. 

Vid användandet av ett tvåsvansat parat t-test kan vi, med en 95 % 

säkerhetsgrad, säkerställa att resultatet för de varor testpersonerna 
inte exponerats för var högre efter testperioden (M = 0,447, SD = 

0,121) jämfört med innan testperioden (M = 0,333, SD = 0,1242), 

t(29) = 4,83 p < .0001, Cohen’s d = 0,93. Denna statistik är 
presenterad i Tabell 5 respektive Tabell 6. 

 

Tabell 5. Antal deltagare, medelvärde, standardfel, 

standardavvikelse samt median för icke exponerade varor i 

kunskapstesten. 

Test N Medel SEM SD Median 

Inledande 30 0,333 0,0227 0,1242 0,295 

Avslutande 30 0,447 0,0221 0,121 0,43 

 

Tabell 6. Beräknade värden för ett tvåsvansat parat t-test 

samt effektstorlek för skillnader mellan kunskapstesten för 

icke exponerade varor. 

Medel SD SEM t df P Cohen's d 

0,114 0,131 0,024 4,83 29 <0,0001 0,93 

 

5.1.4 Jämförelse mellan de olika testresultaten 
En jämförelse av resultaten från Tabell 7 visar tydligt att 

kunskapsförändringen i samtliga fall är positiva vilket tyder på en 
generell kunskapsförbättring, men att förändringen är högre för de 

varor som testpersonerna exponerats för under testperioden (M = 

0,205, SD = 0,214) än för de varor de inte exponerades för (M = 
0,114, SD = 0,131). 

Den genomsnittliga kunskapsförändringen för de varor 

testpersonerna exponerats för är 1,8 gånger högre än de varor de 

inte exponerats för. Effektstorleken för alla fall är stora, där 
effekten för kunskapsförändringen för de exponerade varorna är 

på gränsen till väldigt stor.  All statistik har tagits fram med 
tvåsvansade parade t-test med en 95 % säkerhetsgrad. 

 

Tabell 7. Beräknade värden för tvåsvansade parade t-test 

samt effektstorlekar på skillnader mellan kunskapstesten för 

alla varor, exponerade och icke-exponerade. 

 Alla varor Exponerat Icke exponerat 

Medel 0,13 0,205 0,114 

SD 0,137 0,214 0,131 

SEM 0,025 0,039 0,024 

t 5,161 5,257 4,83 

df 29 29 29 

P <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Cohen's d 1,078 1,16 0,93 

 

5.2 Enhetsomvandlaren 
Av de som ingick i kunskapstestet var det 25 stycken (83 %) av 

30 som använde standardenheten koldioxid medan de resterande 5 

(17 %) oftast använde en annan valbar enhet. Med ett tvåsvansat 
parat t-test kan vi, med en 95 % säkerhetsgrad, statistiskt 

säkerställa att kunskapsförändringen för de deltagare som använt 
sig av enheten koldioxid var positiv (M = 0,1316, SD = 0,145), 
t(24) = 4,5811, p < .0001, Cohen’s d = 1,115.  

För den grupp som använt sig av en annan enhet går det inte att 

statistiskt säkerställa med samma säkerhetsgrad att 
kunskapsförändringen för dessa deltagare var positiv. Däremot 

kan det med ett 10-procentigt konfidensintervall statistiskt 

säkerställas att kunskapsförändringen var positiv trots att gruppen 
endast bestod av 5 personer (M = 0,12, SD = 0,116), t(4) = 

2,3223, p = .0,0809, Cohen’s d = 0,822. Denna statistik är 
presenterad i Tabell 8. 

 

Tabell 8. Beräknade värden för tvåsvansade parade t-test 

samt effektstorlekar för de deltagare som oftast använde 

enheten koldioxid respektive de deltagare som oftast använde 

någon annan enhet. 

 Koldioxid Annan enhet 

Medel 0,1316 0,12 

SD 0,145 0,116 

SEM 0,029 0,052 

t 4,5811 2,3223 

df 24 4 

P <0,0001 0,0809 

Cohen's d 1,115 0,822 
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5.3 Inköp 
Under testperioden rapporterades totalt 103 stycken inköpslistor 

varav 6 personer bytte ut eller tog bort varor på grund av, enligt 

användarna, ett för högt koldioxidavtryck vid 9 tillfällen. 
Anledningarna till att man inte bytte ut eller tog bort varor var 

främst för att testpersonerna, i 7 av de 35 svaren, själva inte tyckte 
att de hade några höga avtryck. En av testpersonerna svarade 
följande: 

 “Äter mest vegetariskt och känner redan att jag köper 
ganska lite produkter med högt koldioxidavtryck” 

Andra vanliga anledningar var att det var svårt att hitta substitut, 
vilket nämndes i 6 av totalt 35 svar. En av deltagarna svarade: 

“I de fall jag inte bytte var det nog för att jag inte kunde 

komma på något bra komplement. Men i de flesta fall gick det att 
byta ut mot något bättre, vilket var superkul!” 

En annan vanlig anledning var att man inte hade tid att byta ut 

varor, vilket nämndes i 5 av de 35 svaren. En deltagare skrev 
följande: 

 “Middagsreceptet var klart, alltså kändes det jobbigare 
att bestämma en ny maträtt. Kanske för att jag var hungrig och 

ville komma hem för dagen då jag handlade. Hade jag haft tid på 
mig kanske jag hade agerat annorlunda.” 

De svar som kategoriserades som “övrigt” var typer av svar som 

var för personliga eller unika för att kategoriseras som annat. 
Exempelvis familjerelaterade problem eller hälsoproblem. Denna 
statistik är presenterad i Tabell 9. 

 

Tabell 9. Svarsfrekvens över anledningar till att man inte 

valde att byta ut eller ta bort varor på grund av 

koldioxidavtryck. 

Anledning till att man inte bytte ut Antal 

Inga höga avtryck 7 

Svårt att hitta substitut 6 

Tidsbrist 5 

Svårt att veta när ett avtryck var för högt 4 

Problem med appen 3 

Pris 2 

Näring/diet 1 

Övrigt 7 

 

 

 

 

 

 

5.4 Webbappens användbarhet 
Efter testperioden fick personerna som deltog i studien evaluera 

webbappens användbarhet genom att sätta ett värde på två skalor 

mellan 1 och 7. De som inte hade skickat in en enda inköpslista 
under testperioden sållades bort och då återstod 35 svar. 

5.4.1 Hur lätt/svår var webbappen? 
På ena skalan svarade 23 stycken (66 %) att webbappen var 

övervägande enkel att använda. 4 personer (11 %) tyckte den var 
varken svår eller enkel och 8 stycken (23 %) tyckte webbappen 

var övervägande svåranvänd. Antal personer som inte tyckte 
webbappen var svår att använda var då 27 (77 %). 

Det många tyckte var krångligt med webbappen var metoden för 
inrapporteringen av inköpslistor. Nedan är kommentarer från tre 

olika deltagare om vad de tyckte var krångligt eller svårt med 
webbappen: 

“Många olika steg, skönt om det bara var en sida” 

“Inte helt optimalt att behöva klippa och klistra.” 

“Förstod först inte att jag behövde radera de 
förkryssade varorna när jag hade skickat in inköpslistan” 

Förutom metoden för att skicka in sina inköpslistor så tyckte 

många att det var svårt att använda webbappen på grund av att 
man inte kunde ange valfri mängd på varorna. En deltagare skrev: 

 “Det som var svårt var att man inte kunde ange ett 
antal för en given vara, exempelvis "röd paprika: 3 st". Det gör 

att man inte kan ersätta befintlig inköpsliste-metod med 

webbappen. Jag fick exempelvis använda min vanliga inköpsliste-
app och fylla i webbappen när jag kom hem.” 

5.4.2 Databasen 
Utifrån skalan där de fick evaluera hur ofta en matvara de ville 

lägga till i sin inköpslista fanns i databasen svarade man följande: 
2 (6 %) sa att de alltid fanns i databasen. 24 (69 %) tyckte att de 

oftast fanns och 4 (11 %) tyckte att en vara fanns ibland. 4 

personer (11 %) tyckte inte att det fanns så ofta i databasen och 1 
(3 %) hittade aldrig en vara i databasen. 

Dock så fanns de flesta varorna i databasen i den sistnämnda 
personens inköpslistor. 

5.5 Motivation 
I den avslutande enkäten fick studiens deltagare fylla i en skala 

om hur motiverade de kände sig under testperioden att byta ut 
eller ta bort en matvara i deras inköpslista p.g.a. att de tyckte att 

det hade ett stort koldioxidavtryck. Skalan var mellan 1 och 9 där 
1 var “Lite” och 9 “Mycket”. Svaren grupperades sedan i tre 

större motivationsgrupper “Lite”, “Medel” och “Mycket” enligt 
tabell 10. 

Personer som inte skickat in en enda inköpslista under 
testperioden, vilket tolkades som att de inte använt webbappen, 

togs bort. Då återstod 35 svar. Av dessa hade 18 (51 %) lite 

motivation, 9 (26 %) medel motivation och 8 (23 %) mycket 
motivation. 
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Tabell 10. Antal deltagare samt medelvärde på deras 

miljömedvetenhet innan testperioden och medelvärde på 

deras användarupplevelse av webbappen. Uppdelat i 

motivationsgrupperna lite, medel och mycket. 

Motivation: Lite Medel Mycket 

Antal 18 9 8 

Miljömedvetenhet 

(1 - 10) 6,5 7,0 7,3 

Användbarhet 

(1 - 7) 3,2 3,3 2,5 

 

Enligt grupperingen ovan i tabell 10 så hade de med lite 

motivation ett medelvärde på 6,5 i miljömedvetenhet innan 
testperioden. De med medel motivation hade ett medelvärde på 

7,0 och de personer som hade mycket motivation hade 
medelvärdet 7,3. Skalan på miljömedvetenhet gick från 1 till 10 
där 10 var “Mycket” och 1 “Lite”. 

Användbarhetens skala gick från 1 till 7 där låg siffra innebar att 

webbappen var enkel att använda och ett högt tal att den var 
svåranvänd. Här hade de med lite motivation ett medelvärde på 

3,2, de med medel 3,3 och de mycket motiverade ett medelvärde 
på 2,5. 

6. DISKUSSION/ANALYS 
Syftet för denna studie har varit att undersöka om endast 
presentation av information påverkar människors kunskap och 

motivation, i detta fall kunskap om koldioxidavtryck och 
motivation till att köpa koldioxidsnåla livsmedel. Den 
problemformulering som studien skulle besvara var: 

Hur påverkar direkt information om matvarors koldioxidavtryck i 

en digital inköpslista människors kunskap om avtrycken och 
motivation till att välja mer koldioxidsnåla matvaror? 

6.1 Kunskapsförändring 
Resultatet visar tydligt att kunskapen ökade kraftigt angående 
matvarors koldioxidavtryck för de varor deltagarna exponerats för 

under testperioden (se 5.1.2). De deltagare som rekryterades från 
Facebook-gruppen “Miljövänligare vardagsliv” gav bäst svar i det 

inledande kunskapstestet men fick samtidigt lägst 

kunskapsförändring. Då dessa deltagare redan innan hade ett 
intresse för att förbättra deras vardagsliv ur en miljövänlig 

synvinkel var de förmodligen redan väldigt insatta i ämnet och 
kunde därför ge bättre svar. Eftersom de redan hade en hög 

kunskap angående matvaror och deras koldioxidavtryck 

påverkade inte webbapplikationen denna grupp lika starkt som 
resterande deltagare. Dock var detta en väldigt liten grupp 
beståendes av endast 3 personer. 

Ett annat intressant resultat är att kunskapen även ökade med 46 

% för de varor deltagarna inte exponerats för under testperioden 
(se 5.1.3). Även fast kunskapsförändringen för de varor deltagarna 

exponerats för är 119 % högre än för de varor de inte exponerats 
för resulterade det ändå i en generell kunskapsökning på 57 % (se 

5.1.1). Detta visar att exponering för matvarors koldioxidavtryck 

inte bara ökar kunskapen för de exponerade varorna, utan ökar 
även den generella kunskapen angående matvarors 

koldioxidavtryck. Användandet av webbapplikationen ökade 

kunskapen signifikant, med en effektstorlek på 1,078 (se 5.1.1). 
Cohen klassar en effektstorlek över 0.8 som stor, därför bör 

effektstorleken efter användning av webbapplikationen ses som 
väldigt stor. Hatties analys tyder på att innovationer med 

inlärningssyfte som har en effektstorlek över 0.4 har möjlighet att 

göra märkbara skillnader i människors verkliga liv. Med det som 
bas har webbapplikationen som användes i denna studie stor 

potential att signifikant öka kunskapen angående matvarors 
koldioxidavtryck hos användarna. 

En hypotes gällande varför kunskapen ökade för de varor 
deltagarna inte exponerats för är att deltagarna under det 

avslutande kunskapstestet hade mer kvalificerade gissningar till 
skillnad från när de svarade på det inledande kunskapstestet. Det 

är möjligt att vissa deltagare kan ha grupperat vissa varor med 

varandra. Exempelvis kan en av deltagarna exponerats för potatis 
under testperioden men inte för morot, som båda var matvaror i 

kunskapstestet. Det är inte helt osannolikt att denna deltagare då 
angav ett liknande koldioxidavtryck för morot som för potatis, då 
båda är rotfrukter. 

Majoriteten av deltagarna, 83 %, använde oftast enheten koldioxid 

för presentation av koldioxidavtrycken för matvarorna. Då denna 
grupp är så pass stor och den grupp som använt en annan enhet 

med hjälp av enhetsomvandlaren är så pass liten, resterande 17 %, 

kunde inga statistiskt signifikanta samband dras mellan dessa 
grupper (se 5.2). Orsaken till att deltagarna inte använt sig av 

enhetsomvandlaren, som också nämns av vissa i den avslutande 
frågeenkäten, var att den inte märktes. Troligtvis utfördes för få 

användartester av webbappen, vilket sannolikt berodde på den 
tidsbrist som fanns under utvecklingsprocessen. 

6.2 Motivation 
För att ge studien en bra grund behövde webbappen vara enkel 
med hög användbarhet för att inte påverka motivationen hos 

testpersonerna negativt. En enkel app leder till hög psykologisk 

förmåga att använda den vilket leder till ökad motivation enligt 
BCW. Resultatet visar att testpersonerna tyckte webbappen var 

lätt att använda (se 5.4.1) vilket också ledde till högre motivation 
(se 5.5). Dock visade det sig att själva metoden för att rapportera 

in inköpslistor var det mest krångliga. Några testpersoner 

efterfrågade också att kunna ange specifik mängd på matvaror 
vilket de i vanliga fall gör. 

Studien fokuserar på hur information om koldioxidavtryck 

påverkar motivationen att välja koldioxidsnåla matvaror. Dock 

fanns det faktorer som kan ha påverkat motivation utöver detta. 
Exempelvis visade det sig att testpersoner som påbörjade 

testperioden med hög miljömedvetenhet också hade högre 
motivation (se 5.5). Detta är inte överraskande eftersom de redan 

är engagerade i miljön och fortsätter engagera sig under 

testperioden. Ännu en faktor som kan påverka motivationen är om 
många livsmedel saknas i databasen. Det är svårt att försöka välja 

mer koldioxidsnålt om man inte är medveten om hur mycket eller 
lite varorna påverkar miljön. Resultatet pekar dock på att en 

överhängande majoritet av de matvaror testpersonerna sökte efter 
fanns i databasen (se 5.4.2). 

Av resultatet framgår att det endast var ett fåtal av testpersonerna 
som ändrade, bytte ut eller tog bort en vara, i sina inköpslistor 

p.g.a. koldioxidavtryck. Endast 6 personer gjorde det och dessa 

inköpslistor motsvarade 9 % av alla inrapporterade inköpslistor 
(se 5.3). Främsta anledningarna till att man inte ändrade sin 

inköpslista var att man inte ansåg att någon matvara hade ett 
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tillräckligt högt avtryck, inte kunde hitta bra substitut, inte hade 
tiden eller orken att ändra sina planerade inköp eller inte visste 

vad ett för högt koldioxidavtryck var (se 5.3). Studien tar inte 
hänsyn till om testpersoner valde koldioxidsnåla varor när de 

fyllde i sin inköpslista. Det betyder att de redan skulle ha sänkt sitt 

koldioxidavtryck utan att behöva ändra inköpslistan vilket säkert 
kan ha skett. Den generella motivationen visade sig också ha varit 

låg under testperioden, 77 % hade antingen låg eller medel 
motivation till att ändra sina inköpslistor när de såg 
koldioxidavtrycken (se 5.5). 

6.3 Kunskap som motiverande faktor 
Användandet av webbappen låg nära testpersonernas vana att 

planera sina inköp vilket gjorde användandet friktionsfritt. Detta 
betyder att användandet av webbappen kan ses som normalt 

användande vilket medför att det är lättare att förändra beteendet. 
Eftersom man är bekant med vanan så är den psykologiska 

förmågan enligt BCW hög vilket betyder högre motivation till att 
utföra beteendet. 

BCW säger också att om det finns kunskapsbrist så ska ökad 
kunskap leda till ökad motivation och ökad motivation leda till 

önskat beteende, vilket i denna studie var att välja koldioxidsnåla 

livsmedel. Resultatet visar att testpersonerna ökade sin kunskap 
om matvarors koldioxidavtryck och att det påverkade 

motivationen lite till att välja mer koldioxidsnåla livsmedel. Det 
fanns en positiv effekt då webbappen ändrade beteendet hos ett 

fåtal av testpersonerna men inte tillräckligt för att förändra 

inköpsbeteende i större skala. Dock är det svårt att avgöra om 
personer som inte ändrade sina inköpslistor eventuellt hade valt 

mer koldioxidsnålt genom kunskapen de erhållit under 
testperioden. 

Anledningarna till varför man inte försökte välja mer livsmedel 
med låga koldioxidavtryck visar att det krävs mer än endast 

kunskap för att öka den psykologiska förmågan tillräckligt mycket 

för att förändra beteende hos fler personer. Exempel på funktioner 
som kan öka motivationen är att webbappen ger förslag på 

substitut, möjlighet till jämförelse med andra samt se statistik och 
historik över sina inköp. Substitutförslagen skulle göra det enklare 

att välja något mer koldioxidsnålt, d.v.s. ökad psykologisk 

förmåga, istället för att själv behöva söka substitut. Om man kan 
jämföra sig med andra och se sin statistik och historik är det 

lättare för personer att själva avgöra vad de anser vara låga eller 
höga koldioxidavtryck då det är väldigt subjektivt. 

6.4 Metodkritik 

6.4.1 Webbapplikationen och inrapportering 
Webbapplikationens sökfunktion använder sig av databasen 

LCAFDB vilket har ett begränsat antal varor. Utöver det 

begränsade antalet varor är också beräkning av koldioxidavtryck 
en komplicerad process. Majoriteten av koldioxidrapporterna i 

LCAFDB är baserat på svenska matvaror. Detta leder till en 
missvisande koldioxidrepresentation i webbapplikationen om en 

person köper en vara från ett annat land än det land som 

matvarans koldioxidrapport är baserat på. Även beträffande varor 
producerade inom samma land kan det finnas stora skillnader i 

avtryck. Möjligheten att få ett exakt värden är svårt. Dock behöver 
detta inte vara ett stort problem ur ett 

beteendeförändringsperspektiv då det räcker att användarna får en 
generell uppfattning om vilka varor som är bra och dåliga. 

Koldioxidavtrycken var baserade på 1 kilogram för varje enskild 

vara. Detta kan vara ett missvisande mått för ett visst antal varor, 
exempelvis saffran eller persilja. En funktion för att manuellt 

ställa in hur mycket av en specifik vara man ville ha var 
implementerad under de första iterationerna i 

utvecklingsprocessen. Under användartesterna märktes det dock 

att många användare inte förstod hur denna funktion skulle 
användas.  Många fyllde i en kvantitet men glömde att välja enhet. 

När deras viktändring inte registrerades utan varorna fortsatte att 
läggas till med vikten 1000 gram blev användarna förvirrade. 

Funktionen förvirrade många användare istället för att vara ett 

hjälpande verktyg. Därför togs denna funktion bort för att hålla 
webbapplikationen så enkel som möjligt för användarna.  

För vissa deltagare var inrapporteringen i webbapplikationen ett 

komplicerat moment. Det krävdes flera olika steg som för vissa 

tog lång tid att utföra. Ett alternativ hade varit att logga datan i en 
databas via ett knapptryck, men p.g.a. tidsbrist implementerades 
inte detta i webbappen.  

Inrapporteringen av inköpslistorna krävde ingen redovisning av 

köpbevis, såsom kvitton. Därför kan det inte bekräftas att 
deltagarna under testperioden faktiskt rapporterade giltiga 

inköpslistor. Vissa kan ha känt en viss press att ta bort varor med 
höga koldioxidavtryck innan inrapporteringen för att uppfattas 
som bättre eller duktigare. 

6.4.2 Enkäterna 
Vid analys av resultatet märktes det brister i både den inledande 

samt den avslutande enkäten. Den inledande enkäten hade för få 
frågor angående deltagarnas motivation innan testperioden. Med 

fler och korrekt formulerade frågor angående deltagarnas 
motivation, både innan och efter testperioden, hade fler statistiska 

analyser kunnat utföras och ett bredare resultat erhållits. 

Ytterligare en sak som bör nämnas är att gällande de frågor där 
svaren var i form av en likertskala varierade ibland skalorna. 

Vissa skalor var utformade för att tvinga testpersonerna att ta 
ställning i frågan och i andra fall behövde man inte det. Dock 

skiljde sig skalornas storlek från den inledande och avslutande på 
ett sätt som inte var helt genomtänkt. 

6.4.3 Alternativ metod 
Resultatet för denna undersökning är baserat på en två veckors 
lång testperiod där deltagarna använde webbapplikationen. Att ha 

ytterligare en testperiod innan den ordinarie, där användarna hade 
fått använda en version av webbapplikationen som inte visat 

koldioxidavtrycken, hade resulterat i mer data. Då hade 

exempelvis medelvärden för koldioxidavtryck per köp kunnat 
räknats ut vilket hade kunnat användas för att jämföra de olika 

testperioderna.  Detta hade troligtvis resulterat i fler samt tydligare 
motivation- samt beteendeförändringar hos deltagarna vilket i sin 

tur hade givit starkare och mer statistiskt signifikanta resultat. 

Argument för att denna metod inte användes var att testperioden 
hade en begränsad tidsram på ca två veckor. Det fanns en farhåga 

att testpersonerna inte skulle handla tillräckligt ofta för att det 
skulle vara möjligt att jämföra resultatet från de två perioderna. 

6.5 Större perspektiv 
Regeringen har som mål att år 2020 ha minskat klimatutsläppen 

med 40 % jämfört med 1990 [9]. Eftersom livsmedel står för mer 

än en fjärdedel av alla utsläppen skulle en omställning till mer 
koldioxidsnåla livsmedel vara ett steg för att nå målet. Att öka 

kunskapen om matvarors olika koldioxidavtryck skulle ge 
konsumenterna belägg för att göra miljövänligare livsmedelsval. 
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7. SLUTSATS 
Resultatet visar, med en fem-procentig konfidensgrad, att direkt 

information angående matvarors koldioxidavtryck med en digital 

inköpslista signifikant ökar kunskapsnivån angående livsmedels 
miljöpåverkan. Värt att notera är att kunskapsnivån inte bara 

ökade signifikant för de varor testpersonerna exponerades för 
under testperioden utan även för de varor de inte exponerats för 

vilket tyder på en generell ökning i kunskap med en effekt på 

1,078. Det visar också att användandet av webbappen ledde till 
marginell motivation till att ändra sina inköpslistor pga. 

koldioxidavtryck. På grund av begränsad tid för denna 
undersökning kan inga slutsatser dras angående bestående 
beteendeförändringar. 

8. FRAMTIDA FORSKNING 
Direkt information med hjälp av IKT kan vara ett användbart 

verktyg för att göra människor medvetna om förhållanden mellan 
olika livsmedels miljöpåverkan men verkar enligt denna studie 

inte vara tillräckligt för att förändra deras inköpsbeteende. Då 
behöver en liknande applikation utöka funktionaliteten med 

exempelvis tidigare nämnda förslag (se 6.3). P.g.a. begränsad tid 

för denna undersökning kan inga slutsatser dras angående 
bestående beteendeförändringar. Det går heller inte att 

generalisera resultatet då testpersonerna inte var representativa för 
hela befolkningen. 

Liknande studie med en bredare population vore då intressant för 
att se om resultaten går att generalisera. Dessutom låg fokus 

endast på hur direkt information påverkar beteende i denna studie. 
Därför skulle det också vara intressant att se hur effekten är hos 

användare av en liknande webbapplikation, med utökad 
funktionalitet för att påverka inköpsbeteendet. 

9. REFERENSER 
[1] Cohen, J. 1988. Statistical power analysis for the 

behavioral sciences Lawrence Earlbaum Associates. 
Hillsdale, NJ. (1988), 20–26. 

[2] Ek 2011. S TA N DA R D S Hitta rätt produkt och ett 

leveranssätt som passar dig Find the right product and the 
type of delivery that suits you. Euro code SS-EN-1191-2. 
138227 (2011). 

[3] Eriksson, M. 2008. Konsumtionens klimatpåverkan. 

Stockholm, Naturvårdsverket. 69, (2008). 

[4] Fogg, B.J. 2009. A behavior model for persuasive design. 
In Proceedings of the 4th international Conference on 
Persuasive Technology (2009), 40. 

[5] Hattie, J. 2008. Visible learning: A synthesis of over 800 
meta-analyses relating to achievement. Routledge. 

[6] Lindström, D. & Kasperi, J. 2014. Klimatsmart 

matlagning: Automatisk presentation av recepts 
koldioxidutsläpp i webbläsaren. 

[7] Lorenzoni, I., Nicholson-Cole, S. & Whitmarsh, L. 2007. 
Barriers perceived to engaging with climate change 

among the UK public and their policy implications. 
Global environmental change. 17, 3 (2007), 445–459. 

[8] Michie, S., van Stralen, M. & West, R. 2011. The 
behaviour change wheel: a new method for 

characterising and designing behaviour change 
interventions. Implementation science. 6, 1 (2011), 42. 

[9] Regeringskansliet 2015. Mål för klimat och luft. 

[10] Smith, E.A. 2001. The role of tacit and explicit 

knowledge in the workplace. Journal of knowledge 
Management. 5, 4 (2001), 311–321. 

[11] Standardiseringen i Sverige. 1998. SVENSK 

STANDARD SS-EN ISO 9241-11 Ergonomic 

requirements for office work with visual display 
terminals ( VDTs ) – Part 11 : Guidance on Ergonomiska 

krav på kontors- arbete med bildskärmar ( VDTs ) – Del 
11 : Riktlinjer för användbarhet. 148902 (2017), 8–30. 

[12] Wiedmann, T. & Minx, J. 2008. A definition of “carbon 
footprint.” Ecological economics research trends. 1, 
(2008), 1–11. 

[13] Zapico, J.L., Turpeinen, M. & Brandt, N. 2009. Climate 

persuasive services: changing behavior towards low-
carbon lifestyles. Proceedings of the 4th International 
Conference on Persuasive Technology (2009), 14. 

[14] Zapico Lamela, J.L., Turpeinen, M. & Guath, M. 2011. 

Kilograms or cups of tea: Comparing footprints for better 
CO2 understanding. PsychNology Journal. 9, 1 (2011), 
43–54. 

 



www.kth.se


