
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2017

En studie om effekter på 
inställning och insikt genom 
tillgång till hållbarhetsrelaterade 
Quantified self-data

CLARISSA HEDENQVIST

FILIPPA BÅNG

KTH
SKOLAN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION



SAMMANFATTNING  
Att mäta och synliggöra data om sig själv med hjälp av tekniska hjälpmedel, så kallad Quantified self, blir allt vanligare. 
Samtidigt förbrukar vi långt mer koldioxid än vad vår planet klarar av. Den här rapporten undersökte därför relationen mellan 
användning av Quantified self-verktyg och inställning till det egna koldioxidutsläppet från mat, återvinning och resor. Vi ville 
se om metoden kunde användas för att påverka människors syn på sina koldioxidutsläpp.  

Frågeställningen som undersöktes var hur tillgång till QS-data rörande koldioxidavtryck för mat, hushållsavfall och resor 
påverkar individers inställning till beteendeförändringar och insikt om det egna beteendet inom dessa områden. För att besvara 
frågeställningen genomfördes en studie där deltagarna fick daglig återkoppling på sitt koldioxidutsläpp i de tre kategorierna 
samt fick besvara en enkät före och efter studien om deras inställning i frågan. Resultaten analyserades sedan med hjälp av 
modellen The Behaviour Change Wheel - kapacitet, möjlighet och motivation i relation till beteende. Resultaten visade ett 
samband mellan återkopplingen på koldioxidutsläpp och ökad förståelse för, respektive motivation att minska, sin 
koldioxidförbrukning. Tillgången till QS-data verkade således positivt på majoriteten av deltagarna i den mening att de efter 
studien uppgav sig villigare att leva mer klimatsmart.  

För framtida forskning inom området är det relevant att reflektera över utformningen av QS-verktyget som används för 
insamling av data och i vilken kontext datan presenteras, då det kan komma att påverka resultatet. I framtida studier kan det 
även vara intressant att använda sig av deltagare utan initialt intresse av att ändra sina vanor för ett mer hållbart klimat, för att 
tydligare kunna se resultat av förändringar i inställning och insikt gentemot klimatfrämjande åtgärder. 

 

ABSTRACT 
The logging of personal data using technology aiming to increase self-knowledge, also known as Quantified Self, is a rapidly 
developing movement. At the same time, we are using far more carbon dioxide than our planet can handle. The purpose of this 
study was therefore to investigate the relation between the use of Quantified Self tools and the attitude towards one's own 
carbon dioxide emissions regarding food, recycling and travels. We wanted to explore whether the method could be used to 
affect people’s views on their own emissions. 

The research question was how access to QS-data regarding carbon dioxide emissions from food, recycling and travels affects 
individual’s attitudes towards behaviour change and knowledge about their own behaviour within these areas. To answer the 
question at issue we conducted a study where the participants got daily feedback on their carbon dioxide emissions from the 
three categories mentioned and were asked to answer a questionnaire, both before and after the study, about their attitude 
towards the matter.   

The results were then analyzed using The Behaviour Change Wheel model - capacity, opportunity and motivation in relation 
to behaviour. The results showed a connection between the feedback on the emissions and an increased understanding for, and 
motivation to decrease, one’s own carbon dioxide consumption. The access to QS-data had a positive effect on most of the 
participants in the sense that after the study, they were willing to try to live more climate friendly. 

For future research within the subject it is relevant to reflect on the design of the QS tool that is being used for the data gathering 
and in which context the data is being presented, since it could affect the outcome. In future studies, it could be interesting to 
use participants without an initial interest of changing one’s habits to be more climate friendly, since it might give more clear 
results of actual changes in attitudes towards, and knowledge about, climate encouraging measures. 
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SAMMANFATTNING 
Att mäta och synliggöra data om sig själv med hjälp av 
tekniska hjälpmedel, så kallad Quantified self, blir allt 
vanligare. Samtidigt förbrukar vi långt mer koldioxid än vad 
vår planet klarar av. Den här rapporten undersökte därför 
relationen mellan användning av Quantified self-verktyg och 
inställning till det egna koldioxidutsläppet från mat, återvinning 
och resor. Vi ville se om metoden kunde användas för att 
påverka människors syn på sina koldioxidutsläpp. 
 
Frågeställningen som undersöktes var hur tillgång till QS-data 
rörande koldioxidavtryck för mat, hushållsavfall och resor 
påverkar individers inställning till beteendeförändringar och 
insikt om det egna beteendet inom dessa områden. För att 
besvara frågeställningen genomfördes en studie där deltagarna 
fick daglig återkoppling på sitt koldioxidutsläpp i de tre 
kategorierna samt fick besvara en enkät före och efter studien 
om deras inställning i frågan. Resultaten analyserades sedan 
med hjälp av modellen The Behaviour Change Wheel - 
kapacitet, möjlighet och motivation i relation till beteende. 
Resultaten visade ett samband mellan återkopplingen på 
koldioxidutsläpp och ökad förståelse för, respektive motivation 
att minska, sin koldioxidförbrukning. Tillgången till QS-data 
verkade således positivt på majoriteten av deltagarna i den 
mening att de efter studien uppgav sig villigare att leva mer 
klimatsmart. 
 
För framtida forskning inom området är det relevant att 
reflektera över utformningen av QS-verktyget som används för 
insamling av data och i vilken kontext datan presenteras, då det 
kan komma att påverka resultatet. I framtida studier kan det 
även vara intressant att använda sig av deltagare utan initialt 
intresse av att ändra sina vanor för ett mer hållbart klimat, för 
att tydligare kunna se resultat av förändringar i inställning och 
insikt gentemot klimatfrämjande åtgärder. 

Nyckelord 
Quantified self; Hållbarhet; Klimatförändring; Koldioxid; 
Beteendeförändring 

1. INTRODUKTION 
Världen är på väg mot ett oåterkalleligt läge ur klimatsynpunkt. 
Snart har det gått så långt att oavsett hur mycket vi försöker 
förbättra oss kommer det inte längre att spela någon roll. Men 
det finns fortfarande möjlighet att inverka på människors 
beteende för att påverka utvecklingen. [22] 

År 2015 anammade fler än 150 av alla världens länder FN:s 17 
sustainable development goals [9]. Dessa mål syftar till att 
uppnå en mer hållbar värld år 2030. År 2014 var Sveriges 
koldioxidutsläpp elva ton per person och år [18]. För en hållbar 
planet skulle denna siffra behöva vara så låg som ett till två ton. 
Ett ordentligt krafttag från varje enskild individ är en del av 
arbetet som krävs för att uppnå dessa siffror. 

Elen är en relativt liten del av hushållens totala klimatpåverkan 
och om utvecklingen mot fossilfri energi fortsätter kan den 
antas minska ytterligare. Trots det har elförbrukning i hemmet 
varit i fokus i forskningen kring individuell klimatpåverkan. 
Andra områden som utgör en betydande del av hushållens 
totala klimatpåverkan, som matkonsumtion, återvinning och 
resvanor, har det bedrivits mindre forskning om. Människans 
matkonsumtion står för en fjärdedel av världens totala 
klimatavtryck [24], vägtrafiken i Sverige står för 30 % av hela 
landets totala koldioxidutsläpp [19] och återvinning av vissa 
material kan, jämfört med nyproduktion, minska 
koldioxidemissionen med så mycket som 90 % [25]. För att 
komma vidare med klimatfrågan är det relevant att även 
bedriva forskning om beteendeförändringar rörande dessa 
områden.  
 
För många av oss handlar klimatsmartare val om att ändra djupt 
rotade vanor. I boken The Behaviour Change Wheel - A Guide 
to Designing Interventions hävdar Michie et al. [2014] att det 
krävs motivation, kapacitet och möjlighet för att ändra en vana 
eller ett beteende. En förhållandevis ny företeelse som med 
tekniska hjälpmedel syftar till att skapa förutsättningar för 
beteendeförändring är Quantified self (QS), eller egenmätning 
på svenska. QS går ut på att mäta olika aspekter av sina egna 
aktiviteter (t.ex. kaloriintag, stegräkning och sömnanalys) med 
förhoppningen om att det kan leda till nya insikter och i 
förlängningen även beteendeförändringar. Forskning om de 
möjligheter som QS medför finns inom vissa områden, men 
forskning om användning av QS i relation till klimatpåverkan 
är ännu begränsad. 
 
En fråga som väcks är om QS skulle kunna ge ökad motivation 
och kapacitet till beteendeförändring genom att skapa förståelse 
för hur de egna vardagsbesluten bidrar till koldioxidutsläpp. 
Inom detta kandidatexamensarbete har vi därför avsett att 
utforska effekten av tillgång till personliga QS-data kring 
matvanor, hushållssopor och resvanor.  

1.1 Syfte  
Det övergripande syftet är att undersöka om synliggörande av 
data kan leda till ökad insikt om sin egna klimatpåverkan, en 
förutsättning för att i längden kunna förändra ett beteende. Vi 
vill att detta kandidatexamensarbete ska bidra till forskningen 
om relationen mellan QS och beteendeförändringar relaterade 
till koldioxidutsläpp.  

1.2 Problemformulering 
Hur påverkar tillgång till QS-data rörande koldioxidavtryck 
för mat, hushållsavfall och resor individers inställning till 
beteendeförändringar och insikt om det egna beteendet inom 
dessa områden? 
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Delfrågor som kommer att undersökas i arbetet är: 
➢ Hur påverkas insikten om olika vanors relativa 

klimatpåverkan av tillgång till QS-data? 
➢ Hur påverkas inställningen till att förändra sina vanor av 

ökad information om sin klimatpåverkan? 
➢ Hur stor skillnad finns mellan individernas uppfattning 

och insikt om deras vanors klimatpåverkan före och efter 
studien? 

1.3 Avgränsningar 
I denna studie kommer vi i huvudsak inte att titta på 
beteendeförändringar utan fokusera på förändringar i insikt och 
inställning hos deltagarna. Denna avgränsning har gjorts med 
tanke på studiens längd (tre veckor) och deltagarantal (tio 
deltagare). För att mäta faktiska beteendeförändringar krävs 
mer omfattande studier vilket inte ryms inom ramarna för detta 
kandidatexamensarbete. 
 
Vi kommer endast att be deltagarna rapportera vad de äter till 
middag och inte hela dagens matintag, för att det ska vara lätt 
för dem att genomföra studien och för att generera en hög 
svarsfrekvens. Beslutet att be deltagarna logga middag, istället 
för exempelvis lunch, är baserat på att det är ett mål som ofta 
tillreds i hemmet med nära tillgång till dator för enkel loggning 
av recept.  

2.  TEORI OCH BAKGRUND 

2.1 Persuasive Technology 
Persuasive technology, eller övertalningsteknologi på svenska, 
är ett begrepp som beskriver de teknologier som syftar till att 
verka beteende- eller attitydförändrande. För att något ska 
klassas som en övertalningsteknologi är en förutsättning att 
förändringen ska vara frivillig och inte ett resultat av tvång 
eller felaktig information [11]. Fördelarna med att använda 
teknologi jämfört med en människa för att övertala, har i en 
studie visat sig vara möjligheten att samla in stora mängder 
data och teknologins kapacitet att vara mer frekvent i sin 
respons till användaren. Även anonymitet hos användarna lyfts 
fram som en viktig fördel [2]. Samma studie visade också att ju 
mer användarna kan identifiera sig med produkten, desto mer 
troligt är det att de kommer kunna övertalas att ändra attityd 
eller beteende på det sättet produkten uppmuntrar till. I studien 
var produkten ifråga en dator. De deltagare som hade kunnat 
identifiera sig med datorn ansåg den smartare än vad de andra 
deltagarna hade gjort och blev mer måna om att acceptera de 
lösningar som datorn föreslog på problem de ställdes inför. 
Datorns framgång berodde på att den uppfyllde de kriterier som 
krävs för att ha förmågan att övertala; den verkade smart, 
trovärdig och sympatisk. 

2.2 Quantified Self 
Många verktyg om används inom Quantified self (QS) är inom 
ramarna för persuasive technology. QS har tidigare framför allt 
använts i samband med träning och hälsa men nya sätt att 
samla in data öppnar upp för QS inom andra domäner 
[14][15][23]. Ett möjligt sådant användningsområde är 
hållbarhet i relation till resvanor vilket Jariyasunant et al. har 
utforskat i studien The Quantified Traveler: Using personal 
travel data to promote sustainable transport behaviour [12]. 
Testpersonernas resvanor i San Francisco loggades under två 
veckors tid, samtidigt som de fick tillgång till en hemsida med 
statistik och historik över sina resor. Studien visade, genom en 
attitydundersökning före och efter de två veckorna, en tydlig 
ökning i testpersonernas medvetenhet om den klimatpåverkan 
deras transportval orsakade och en positivare inställning till att 
välja miljövänligare alternativ. 

Liknande problemställningar har också utforskats i en svensk 
kontext, t.ex. av Kågström et al. [13] som syftade till att öka 
kännedomen om och belysa möjligheterna med återkoppling 
för ett mer återvinnande Sverige. De menade att positiv 
återkoppling kan förändra invånarnas beteende och få dem att 
återvinna mer. Rapporten, som bygger på en litteraturstudie, 
visar att både kunskap och motivation ökar om man blir 
medveten om konsekvenserna av sina handlingar [13]. En 
viktig aspekt av QS för att kunna öka kunskap och motivation, 
är hur man bäst visualiserar den insamlade informationen. 
Detta har t.ex. diskuterats av Marcengo och Rapp som hävdar 
att data enkelt ska kunna jämföras och att visualiseringen ska 
uppmuntra till användning av data [16]. 
 
Som framgår av översikten ovan, finns en del tidigare 
forskning om användning av QS för att öka medvetenhet och 
ändra beteenden. Eftersom QS-tekniken för klimatbeteende den 
senaste tiden har utvecklats ytterligare, så finns förutsättningar 
för denna typ av datainsamling och intresset att veta vad man 
kan göra med den [5][12]. 
 
Att undersöka hur QS kan användas för hållbar utveckling är 
ett område med pågående forskning på KTH. Teknik för att 
samla in QS-data relaterad till klimatpåverkande utsläpp är i en 
etableringsfas, men vad som ännu är relativt outforskat är vad 
tillgång till personliga data av denna typ har för effekter på 
inställning, insikt, vanor och beteenden. 

2.3 Självteknologier 
Även om Quantified Self i sin nuvarande form är en ung 
företeelse i och med användningen av digital teknik, är 
dokumentation av sina dagliga handlingar med syfte att 
förändra sig själv och sitt beteende en historiskt välkänd och 
etablerad praktik som diskuterats av bl.a. Michel Foucault [8, 
sid 272].  
 
I texten Självteknologier diskuterar Foucault olika teknologier 
som “människor använder för att förstå sig själva” [8, sid 263]. 
QS kan klassas som en sådan teknologi. Ett användbart tekniskt 
medel för att informera och synliggöra konsekvenser av ens 
handlingar och på så sätt möjliggöra för en användare att förstå 
sig själv och i längden vilja förändra sina beteenden. Mer 
specifikt kan vi med Foucaults terminologi beskriva QS som en 
blandning av en självteknologi, som ger möjlighet åt 
användaren att på eget initiativ förändra någon aspekt av sitt liv 
och en maktteknologi, som kan styra användares beteende för 
specifika ändamål [8, sid 263].  
 
Teknologi med syfte att övertala medför dock ett 
maktförhållande mellan tekniken och användaren. QS-
teknologier övervakar sina användare genom insamlandet av 
data och övertalningsteknologi har möjlighet att påverka sina 
användare i en eftersträvad riktning genom exempelvis sin 
utformning och distribution av selektiv information. Foucault 
hänvisar, i texten Maktens Maskor, till Marx som i Kapitalets 
andra bok, talar om att det inte endast finns en makt som 
påverkar människan, utan flera typer av makter som verkar 
tillsammans [6]. Exempelvis finns det å ena sidan 
samhällsaktörer som uppmanar befolkningen till konsumtion 
utan hänsyn till klimatet och å andra sidan även regleringar 
som miljö- och flygskatter för att inverka på befolkningens 
beteende åt det motsatta hållet.  
 
Foucault återkom ofta till två specifika typer av makt, repressiv 
och produktiv. Han menade att samhället sedan sen medeltid 
har övergått allt mer från repressiv till produktiv maktutövning. 
Med repressiv makt menas en tvingande makt, att man med 



piska tvingar målgruppen att lyda ens order. Produktiv 
maktutövning, som Foucault menade är mer effektiv, går 
istället ut på att locka målgruppen till att med fri vilja göra det 
som eftersträvas. Makthavare i samhället såg möjligheterna den 
produktiva maktutövningen gav gentemot den repressiva och 
började då alltmer skapa disciplinerande samhällsstrukturer 
som syftade till att människor skulle rätta in sig i ledet av fri 
vilja. Principen går ut på att människor sköter sig, inte bara för 
att undvika fängelse, utan för att de vill vara goda medborgare 
och passa in i sin omgivning [7]. Att ge människor kunskap om 
vad som anses rätt ur ett samhällsperspektiv ger bättre 
förutsättningar för dem att eftersträva ett sådant levnadssätt. 
[2].  
 
Trots problematiken som QS-teknologier medför enligt 
presenterad teori, i form av övervakning och makt, förhåller vi 
oss i detta arbete positivt gentemot den typen av produktiv 
maktutövning i syfte att främja klimatet då det finns ett 
samhällsintresse för ett minskat koldioxidutsläpp [20][21]. 

2.4 Behaviour Change Wheel (BCW)

 
Figur 1. Behaviour Change Wheel  

 
Med utgångspunkten att det är rimligt att använda 
övertalningsteknologier för att förändra beteenden blir nästa 
steg att förstå hur sådana bör utformas.  För att förstå vilka 
faktorer som spelar in i beteendeförändring har Michie et al. 
[17] vävt samman ett flertal beteendeförändringsramverk i sin 
modell The Behaviour Change Wheel (BCW). Då hjulet tar 
hänsyn till flera olika väletablerade teorier inom området har vi 
valt att använda det som verktyg i analysfasen. BCW är 
strukturerat enligt COM-B modellen (Capability, Opportunity, 
Motivation - Behaviour), vilket liknar flera andra 
beteendeförändringsmodeller, t.ex. The Fogg Behaviour Model 
(FBM) [4] som menar att man måste vara motiverad 
(motivation), ha kapaciteten (ability) och triggas igång (trigger) 
för att kunna förändra ett beteende. 
 
För att en beteendeförändring ska äga rum krävs en interaktion 
mellan samtliga delar. Kapacitet (Capability) kan vara fysisk 
eller psykologisk, att vara fysiskt kapabel till att utföra det som 
förändringen kräver respektive att psykologiskt vara kapabel att 
förstå varför förändringen bör äga rum. Fysisk möjlighet 
(Opportunity) syftar till att nödvändiga medel (t.ex. tid, plats, 
resurser) för att genomföra förändringen finns tillgängligt i ens 
omgivning, medan social möjlighet förutsätter accepterande 
sociala och kulturella normer. Motivation kan vara automatisk 
(t.ex. emotionella reaktioner, hämningar och impulser) eller 
reflekterande (motivation skapas genom planering och 
utvärdering) [17]. 

 
Figur 2. COM-B modellen 

 
Med grund i teorin om BCW vill vi bidra till forskningen om 
potentiella användningsområden för QS. Vi hoppas kunna göra 
det genom att undersöka hur individers kunskap, beteenden och 
inställning till beteendeförändringar inom mat, återvinning och 
resor kan påverkas genom tillgång till QS-data. 

3.  METOD 
I en studie med tio deltagare under en period på tre veckor, 
avgränsar vi oss till att främst titta på personer som har intresse 
av att minska sitt koldioxidavtryck. Deltagarna lever 
framförallt i enpersonshushåll samt äger en iPhone eller 
Android-telefon och en dator. 
 
Studien inleds med en undersökning om inställning, i form av 
en enkät, för att registrera deltagarnas aktuella syn på sin egen 
klimatpåverkan. Frågorna behandlar deltagarnas inställning 
gentemot hållbarhet i vardagen, om de är villiga men även om 
de har möjlighet att leva mer miljövänligt. De får också 
uppskatta hur bra de tycker att de själva är på att återvinna 
olika material, äta klimatsmart och resa miljövänligt på en 10-
gradig Likertskala. En Likertskala är en skala som används för 
att mäta inställning hos respondenterna genom att de får 
markera i vilken grad de instämmer i påståenden på en 
sifferskala [1]. 
 
Efter testperioden får deltagarna besvara ännu en enkät med 
samma frågor som tidigare och ytterligare frågor om hur de 
upplevt studien. Vi använder svaren från enkäterna för att göra 
within-person jämförelser, alltså att jämföra en deltagares 
enkätsvar före studien med samma deltagares enkätsvar efter 
studien för att se individuella förändringar.  
 
Under en vecka rapporterar deltagarna sina middagsintag, vad 
de återvinner och vilka transportmedel de använder (med hjälp 
av applikationen Moves som mäter resor med t.ex. tunnelbana 
och cykel). Dagligen vägs det som planeras att återvinnas med 
en hushållsvåg och återvinningen delas in i kategorierna plast, 
papper/kartong, aluminium och övrig metall. Denna inledande 
vecka ges ingen återkoppling på koldioxidutsläppet som 
genereras utan data samlas endast in i ett Google-dokument. 
 
Vi har valt att låta deltagarna skriva in sin transportdata i ett 
Google-dokument istället för att skicka sin data direkt från 
applikationen Moves för att värna om deltagarnas integritet, då 
det i Moves inte bara är möjligt att se transportsträckan, utan 
även de geografiska platser som användaren befunnit sig på. 
 
Vecka två och tre får deltagarna i studien daglig återkoppling 
på sin koldioxidpåverkan från middag, återvinning och resor. 
Under dessa två veckor skriver de in sina middagsintag i 
webbapplikationen Foodprint där de direkt får återkoppling på 
koldioxidutsläppet som genereras av maten. De mailar en 



skärmbild av Foodprint-sidan så att vi kan fortsätta samla in 
data om deras vanor och har möjlighet att påminna de 
användare som inte skickar skärmbilden. 
 

 
Figur 3. Exempel på återkoppling från Foodprint 

 
För att få återkoppling på koldioxidutsläppet från resor 
använder sig deltagarna under vecka två och tre av 
applikationen Changers i kombination med Moves. Changers 
ger en daglig sammanställning av koldioxidutsläpp kopplade 
till de resor som har spårats automatiskt med applikationen 
Moves. Sammanställningen ger användaren en sammanvägd 
siffra av sparad och förbrukad koldioxid. Med sparad koldioxid 
syftar Changers på den mängd koldioxid som sparas genom att 
gå, cykla eller åka kollektivt jämfört med att åka bil. I 
förbrukad koldioxid räknas det faktiska utsläppet från bil och 
flygresor. De mailar in en skärmbild av Changers-
sammanställningen till oss varje kväll. 
 

 
Figur 4. Exempel på återkoppling från Changers 

 
Återvinningsdata loggas manuellt under dessa veckor i Google-
dokumentet men deltagarna får via mail daglig återkoppling på 
hur mycket koldioxid deras återvinning sparat jämfört med 
förbränning och nyproduktion av samma mängd material. 
 

 
Figur 5. Exempel på återkoppling för återvinningen 

 
Återkopplingen deltagarna får skiljer sig alltså lite åt för de 
olika posterna. Den för mat visar faktiskt genererad koldioxid 
medan den för återvinning och resor i huvudsak visar sparad 
koldioxid i jämförelse med om andra val hade tagits. 

4.  RESULTAT 
Studien bestod av en inledande enkät, tre veckors loggning av 
tio deltagares data samt en avslutande enkät. Under relativt kort 
tid och med få deltagare ligger fokus, som tidigare nämnt, på 
möjliga förändringar i inställning och insikt snarare än 
beteende. Det som presenteras i resultatet är därför framförallt 
de svar som sammanställts från de båda enkäterna. Enstaka 
resultat som kunnat utläsas från datainsamlingen som kan 
tyckas vara av vikt presenteras också. Deltagarna benämns som 
p1, p2, …, p10.  

4.1 Förutsättningar 
Sex av tio lever i ensamhushåll, två deltagare (p5, p7) bor med 
en annan person och två deltagare (p9, p10) bor i ett hushåll 
med två eller fler. 
 
Fem av tio deltagare uppger sig ha förutsättningar att välja 
klimatsmartare resalternativ jämfört med idag. Fyra av dessa 
uppger att cykel skulle kunna vara ett alternativ till att resa 
kollektivt. Den femte syftar till en minskning av flygresor. Två 
av tio deltagare anser sig inte kunna resa mer klimatsmart. En 
av dem menar att det gäller i vardagen, men nämner att den 
dock flyger mycket utomlands och gärna skulle se alternativa 
transportmedel för detta. 
 
På frågan om hur deras återvinningssituation ser ut svarade nio 
av tio att återvinningskärl finns antingen i huset, precis utanför 
eller max 250 meter bort. Den tionde deltagaren (p7) har någon 
typ av grovsorteringscontainer som fraktas till fastigheten 
varannan vecka. Deltagaren vet inte vad som händer med 
container och säger att “det står att det ska vara miljösmart, 
men kan inte säkerställa.” 

4.2 Återvinning 
Svarsfrekvensen gällande återvinning hade ett medelvärde på 
14,7 dagar av 21 totalt. Den största avvikelsen var en deltagare 
(p10) som enbart hade loggat sin data två dagar. 
 
Deltagarna fick skatta hur bra de upplevde sig vara på att 
återvinna i fem olika kategorier (plast, kartong, papper, 
aluminium och metall) både före och efter studien. Deltagarna 
fick svara enligt en Likertskala från ett till tio, där ett var 
“Jättedålig” och tio var “Jättebra”. Skillnaden i skattning före 



och efter studien presenteras i tabell 1 och visar även ett 
medelvärde för deltagarnas generella förändring i skattning. 
 

Tabell 1. Skillnad i skattning efter, jämfört med före 
studien 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plast 0 1 0 6 6 -1 -6 1 1 -3 

Kartong 0 0 0 0 4 1 -3 -2 0 -2 

Papper -2 2 -1 0 4 1 -9 -1 1 0 

Aluminium -4 0 2 6 6 1 2 0 4 3 

Metall -4 0 2 6 0 -1 3 2 4 4 

Medelvärde -2 0,6 0,6 3,6 4 -0,6 -2,6 0 2 0,4 

 
Hälften av deltagarnas svar visade små skillnader i uppfattning 
före och efter studien (p2, p3, p6, p8, p10). Tre av deltagarna 
(p4, p5, p9) angav efter studien att de är bättre på att återvinna 
än de angav före studien.  
 
Två deltagare (p1, p7) uppfattade sig generellt som sämre på att 
återvinna efter studien jämfört med före studien. Dessa 
deltagare var även de enda som angav att deras förståelse för 
genererandet av koldioxid gällande återvinning inte hade ökat 
efter studien (se tabell 2). Motivationen att minska sitt 
koldioxidutsläpp gällande återvinning var strax över oförändrad 
för dessa deltagare (se tabell 3). 
 
Förståelsen för sitt koldioxidutsläpp gällande återvinningen har 
i majoriteten av deltagarnas fall ökat. Undantagen är de tidigare 
nämnda deltagare; en deltagare (p1) som anger oförändrad och 
en annan (p7) som anger minskad förståelse. Även 
motivationen att minska sitt koldioxidutsläpp gällande 
återvinning har ökat hos majoriteten av deltagarna och det enda 
undantaget är hos en deltagare (p9) som efter studien uppger 
sig vara mindre motiverade än före studien. 
 

Tabell 2. Har du efter studien större förståelse för ditt 
koldioxidutsläpp gällande återvinning?  

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svar 5 8 8 9 7 8 3 7 6 6 

1 - minskad förståelse, 5 - neutral, 10 - ökad förståelse 
 

Tabell 3. Är du efter studien mer motiverad att minska ditt 
koldioxidutsläpp gällande återvinning? 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svar 6 10 8 9 10 6 6 8 4 6 

1 - minskad motivation, 5 - neutral, 10 - ökad motivation 
 

4.3 Mat 
Svarsfrekvensen gällande loggandet av middagen hade ett 
medelvärde på 14,3 dagar av 21 totalt. De största avvikelserna 
var en deltagare (p10) som endast hade loggat sju dagar samt 
en deltagare (p6) som hade loggat alla dagar. 
 
Loggandet av data inom denna post var den som flest deltagare 
haft tekniska problem med. En deltagare svarade t.ex.: “Hade i 
början svårt att få hemsidan att fungera, men lärde mig till sist 
hur man lade in och tog bort måltider.”.  
 

Före och efter studien, enligt tidigare nämnda Likertskala, 
skattade deltagarna hur klimatsmart de tror att de äter. Två 
deltagare uppfattade sig efter studien som sämre på att äta 
klimatsmart mot vad de gjorde före studien (p1, p10). Fem av 
deltagarna (p2, p4, p5, p8, p9) uppfattade sig själva som bättre 
på att äta klimatsmart efter studien, medan tre av deltagarna 
(p3, p6, p7) hade en oförändrad uppfattning om sin 
klimatpåverkan från matkonsumtion. Majoriteten av 
förändringarna, som vi kan se i tabell 3, var relativt små. 
 

Tabell 4. Skillnad i skattning efter, jämfört med före 
studien 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Äta 
klimatsmart -2 1 0 2 1 0 0 1 3 -2 

 
Förståelsen för genererande av koldioxid och motivationen att 
minska sitt utsläpp har enligt deltagarna ökat mest inom 
kategorin matkonsumtion. Fem av tio deltagare angav specifikt 
att de blivit mer medvetna om vilket koldioxidutsläpp deras 
matvanor leder till och därför mer motiverade att minska det. 
Vi kan se detta i ett exempelsvar från en deltagare: “Däremot 
är det tydligt att jag kan ändra på mina matvanor för att bidra 
till ett mer hållbart miljömässigt leverne, och då det verkar gå 
hand i hand med att äta nyttigt är detta något jag tänker 
fortsätta undersöka lite mer inom med hjälp av foodprint”. 
 

Tabell 5. Har du efter studien större förståelse för ditt 
koldioxidutsläpp gällande matkonsumtion? 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svar 7 8 7 9 7 10 3 8 5 7 

1 - minskad förståelse, 5 - neutral, 10 - ökad förståelse 
 

Tabell 6. Är du efter studien mer motiverad att minska ditt 
koldioxidutsläpp gällande matkonsumtion? 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svar 7 10 9 9 9 10 7 9 4 8 

1 - minskad motivation, 5 - neutral, 10 - ökad motivation 
 

4.4 Resor 
Svarsfrekvensen gällande resor hade ett medelvärde på 15,8 
dagar av 21 totalt. Den största avvikelsen var en deltagare 
(p10) som hade delgett sin data tio dagar. 
 
Samma skattning som på tidigare poster, gjordes även i 
kategorin “Resa miljömedvetet”. Sex av tio deltagare 
uppfattade efter studien sitt resande som bättre ur 
klimatsynpunkt än de gjorde före studien (p1, p3, p4, p5, p8, 
p10). En deltagare uppfattade sig som sämre efter studien (p9) 
medan tre angav oförändrad uppfattning (p2, p6, p7). 
 

Tabell 7. Skillnad i skattning efter, jämfört med före 
studien 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resa miljö- 
medvetet 1 0 2 2 2 0 0 3 -2 2 

 
 



Resor var den post som hade högst svarsfrekvens. Denna post 
genererade dock minst ökning i förståelse och motivation enligt 
deltagarnas angivande. Motivationen ökade aningen mer än vad 
förståelsen gjorde.  
 

Tabell 8. Har du efter studien större förståelse för ditt 
koldioxidutsläpp gällande transportval? 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svar 7 8 5 9 7 7 2 5 5 7 

1 - minskad förståelse, 5 - neutral, 10 - ökad förståelse 
 

Tabell 9. Är du efter studien mer motiverad att minska ditt 
koldioxidutsläpp gällande transportval? 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svar 6 9 6 9 9 6 7 5 4 8 

1-  minskad motivation, 5 - neutral och 10 - ökad motivation 
 

4.5 Generellt 
I den inledande enkäten svarade nio av tio (p1, p2, p3, p4, p5, 
p6, p7, p8, p10) att de har intresse av att ändra sina vanor för 
att leva mer hållbart. Deltagaren som svarade nej (p9) 
motiverade det med att det finns andra som har större ansvar 
för klimatförstöringen. Ur den aspekten låg denna deltagare 
inte inom ramen för vad som eftersöktes hos medverkande i 
studien. 
 
I den avslutande enkäten var det åtta av tio som fortfarande 
uppgav att de har intresse att förändra sina vanor (p1, p2, p3, 
p4, p5, p6, p8, p10). Fem av dem nämner specifikt att de har 
intresse av att ändra sina matvanor då de fått bättre förståelse 
för det utsläpp det orsakar. En av deltagarna som angav intresse 
att förändra sina vanor i enkäten före studien (p7), svarade efter 
studien att det saknas tillgång till bra återvinningsmöjligheter. 
Den som tidigare svarat nej i första enkäten (p9), svarade 
återigen nej, denna gång med motiveringen att det måste bli 
lättare att välja det miljösmarta alternativet. Deltagaren är den 
enda som uppger en minskad motivation efter studien och som 
saknar intresse både innan och efter studien att leva mer 
hållbart. Deltagaren menade även att den inte kunde leva 
mycket hållbarare utan att bli “miljöhippie”. Samma deltagare 
upplevde att vägningen av återvinningen var krånglig och att 
den därför återvann mindre än vanligt under studien. 
Deltagaren sa också att: “Allt i allt var studien inte så jobbig 
som jag kanske trodde den skulle bli, men jobbig nog för att 
påverka mig då jag är en rätt lat person.”. 
 
På frågan “Hur miljömedveten tycker du att du är generellt?” 
svarade alla deltagare mellan fem och åtta på en skala mellan 
ett - “Inte alls” - och tio - “Jätte” - före studien. Svaren på 
samma fråga efter studien, skiljde sig mycket lite från de före 
studien. 
 

Tabell 10. Skillnad i skattning efter,  
jämfört med före studien 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Miljömed- 
vetenhet -1 0 0 1 -1 1 1 1 1 -2 

 
 

På frågan “Hur stor tror du att din totala klimatpåverkan är?” 
svarade sju av tio deltagare före studien, under fem på en skala 
mellan ett - “Väldig liten” - och tio - “Väldigt stor”. En 
deltagare (p6) uppskattade sin totala klimatpåverkan som tio 
både före och efter studien. Generellt var skillnaderna hos 
deltagarna, före och efter studien, mycket små även här.  
 

Tabell 11. Skillnad i skattning efter,  
jämfört med före studien 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klimat- 
påverkan 2 -3 0 0 -3 0 0 -1 1 2 

 
4.6 Datainsamling 
Medelvärdet per vecka, på koldioxidutsläppet genererat av 
deltagarnas matintag, har hos sju av tio (p1, p4, p5, p7, p8, p9, 
p10) minskat den sista veckan jämfört med vecka två. Hos en 
av de tre resterande deltagarna (p2) var utsläppet samma vecka 
två som vecka tre, hos en annan (p6) var det en ökning sista 
veckan och hos den sista deltagaren fanns ingen data för sista 
veckan (p3). Deltagaren som ej har rapporterat matintaget 
vecka tre har inte heller rapporterat in sina resor eller 
återvinning den avslutande veckan.  
 
Medelvärdet per vecka, på mängden sparad koldioxid från 
resor (jämfört med motsvarande sträcka i bil) var högre vecka 
tre hos sju av tio deltagare (p1, p2, p5, p6, p8, p9, p10). Två av 
deltagarna (p3, p7) angav ingen data på denna post den sista 
veckan. Den sista deltagaren (p4) har en minskning vecka tre 
gentemot vecka 2. 

4.7 Sammanfattning 
Som vi kan se från tabell 2, 5 och 8, anger nio av tio deltagare 
att de efter studien har ökad eller bibehållen förståelse för sin 
klimatpåverkan inom mat, återvinning och resor. En deltagare 
(p7) uppger sig ha minskad förståelse för sitt klimatutsläpp i 
alla kategorier, efter studien. Samma deltagare har haft dåliga 
förutsättningar för att återvinna, problem med att logga sin mat 
i Foodprint, problem med att få Changers (koldioxidmätaren 
för resor) att fungera och sa sig ha svårt att förstå 
instruktionerna för genomförandet av studien. Deltagaren 
angav även mycket små ökningar i frågan om motivation men 
var inte den minst motiverade deltagaren. 
 
Från tabell 3, 6 och 9 kan vi se att nio av tio deltagare har 
angett att de har ökad eller bibehållen motivation att minska sitt 
koldioxidutsläpp i alla tre kategorier. Den deltagare (p9) som 
angav sig ha minskad motivation efter studien var samma 
deltagare som både före och efter studien inte hade intresse av 
att ändra sina vanor för att leva mer hållbart. Samma deltagare 
hade inte angett någon ökning i förståelse för matkonsumtion 
och transportval samt en mycket liten ökning i förståelse för 
återvinning. 

5.  ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande diskussion kommer vi att använda 
beteendeförändringsmodellen The Behaviour Change Wheel 
som analysverktyg. Resultatet visar ett starkt samband mellan 
ökad förståelse för sin egna klimatpåverkan och mottagande av 
återkoppling på det egna koldioxidutsläppet, vilket även 
studien om resvanor i San Francisco av Jariyasunant et al. [11] 
indikerade. Att även återkoppling på sitt koldioxidutsläpp och 
ökad motivation att minska det, har ett samband framgår av 
resultatet. I enkäterna gick det att specifikt utläsa ett nytt 
intresse hos hälften av deltagarna att äta mer klimatsmart. I The 



Behaviour Change Wheel talar man om reflekterande 
motivation där motivationen skapas genom planering och 
utvärdering. Vi kan se sådana tendenser hos deltagarna i vår 
studie då många har fått ökad motivation efter reflektionen 
kring sitt koldioxidutsläpp. 
 
Den webbapplikation, Foodprint, som användes för 
återkoppling på matintagen är det enda QS-hjälpmedlet som 
användes i studien som konsekvent presenterade det faktiska 
koldioxidutsläppet. I återkopplingen för utsläpp från 
återvinning är det istället sparad koldioxid i förhållande till 
andra alternativ som visualiseras och för återkopplingen 
gällande resor påverkar användarens färdmedel hur 
koldioxiddata visualiseras. Att deltagarna tydligast lyfte fram 
ett ökat intresse för koldioxidutsläppet från sitt matintag kan 
bero på många faktorer. Exempelvis kan det bero på Foodprints 
visualisering av ett faktiskt koldioxidutsläpp, som kan vara 
lättare att ta till sig. Det kan också vara så att deltagarna känner 
att maten är något som de har möjlighet att påverka i större 
utsträckning än sin återvinning och sina resor. I The Behaviour 
Change Wheel är fysisk möjlighet, som tid och resurser, en 
grundsten för beteendeförändring.  
 
Att transportmedel som bilar och flygplan anses vara bovar för 
klimatet har diskuterats i decennier och politiker som debatterar 
flyg- och bensinskatter är mer regel än undantag. Även 
återvinningsstationer är en relativt integrerad del av samhället 
och att återvinna har uppmuntrats av stora 
samhällsorganisationer under många år. I och med t.ex. gröna 
veckor, en ökad efterfrågan på ekologisk mat och vegetariska 
dagar i skolmatsalar landet över, ser vi en ökande medvetenhet 
om relationen mellan mat och miljö. Mycket tyder på att 
miljövänlig mat är i en etableringsfas. Debatter om 
miljöpåverkan från t.ex. köttkonsumtion, tillsammans med den 
trendstämpel som mat och klimat har fått, kan mycket väl ha 
gjort deltagarna mer mottagliga för de skillnader som de såg 
mellan olika råvarors koldioxidpåverkan. 

5.1 Möjlighet 
Resultatet visade att den enda deltagare (p7) med minskad 
förståelse för sitt koldioxidutsläpp efter studien även är den 
deltagare som har fått sämst tillgång till återkoppling p.g.a. 
tekniska problem med utförandet av studien. Denna deltagare 
har alltså inte tagit del av QS-datan i den utsträckning som var 
avsedd och därför är det svårt att avgöra vad den minskade 
förståelsen beror på. Kanske är det just den uteblivna 
återkopplingen som orsakat detta. Det är också den enda 
deltagare som uppgett svårigheter att förstå sina 
återvinningsalternativ. Deltagarens situation är ett bra exempel 
på en bristande fysisk möjlighet att genomföra det som krävs, 
d.v.s. att det inte finns rätt resurser tillgängliga. Ytterligare en 
fysisk och social möjlighet som kan ha påverkat deltagarens 
resultat i studien är det faktum att deltagaren inte bor ensam. 
Deltagaren ingår i ett hushåll med en annan person och har då 
inte möjlighet att bestämma helt själv och den sociala 
möjligheten kan på så sätt ha varit begränsad. Även den 
deltagare (p10) med överlägset lägst svarsfrekvens, uppgav 
också att den inte bodde ensam utan med två eller fler. Detta 
kan ha påverkat deltagarens fysiska möjlighet att logga data om 
den exempelvis inte lagade maten själv, men även den sociala 
möjligheten kan ha varit begränsad om de andra 
familjemedlemmarna t.ex. inte varit öppna för klimatvärnande 
åtgärder. 

5.2 Motivation 
Anledningen till att en av deltagarna (p9) i studien har fått 
minskad motivation är svår att utläsa av resultatet, men två 

utmärkande egenskaper hos deltagaren var avsaknaden av 
intresse för att minska sitt koldioxidutsläpp före studien och att 
den upplevde genomförandet av studien så pass krångligt att 
deltagaren undvek att återvinna. Även denna deltagare angav 
att den bor med två eller fler personer vilket kan ha haft en 
effekt på deltagarens sociala möjligheter att genomföra studien. 
I The Behaviour Change Wheel tar man även upp automatisk 
motivation, som grundar sig i emotionella reaktioner, och en 
negativ upplevelse av studien kan mycket väl vara en anledning 
till den minskade motivationen. 

5.3 Kapacitet 
Genom att studien riktar sig mot och undersöker deltagare med 
ett initialt intresse för att minska sitt koldioxidutsläpp fokuserar 
vi på människor som tycker att minskad klimatpåverkan är 
“rätt”. Att människor har ett initialt intresse att förändras kan 
bero på att de har förståelse för varför en förändring bör ske, 
det som The Behaviour Change Wheel kallar för psykologisk 
kapacitet. Att göra deltagarna medvetna om vad en 
koldioxidsnål livsstil innebär, är en annan del av den 
psykologiska kapaciteten för att kunna göra en 
beteendeförändring, vilket har varit i fokus i denna studie. Att 
den deltagare (p9) som saknade initialt intresse för att minska 
sitt koldioxidutsläpp var den enda deltagare som fick minskad 
motivation under studien kan också vara ett exempel på brist på 
psykologisk kapacitet över varför en förändring bör ske.  
  
För att öka den psykologiska kapaciteten krävs mer än att 
synliggöra koldioxiddata. Exempelvis kan spel eller 
informationssidor användas för att påvisa de miljöproblem som 
följer av ett högt koldioxidutsläpp. Ett alternativ kan också vara 
att vid återkopplingen även ge information om hur den 
koldioxid som man har förbrukat eller sparat påverkar miljön 
explicit.  
 
Att koldioxidutsläppen för sju av tio deltagares matintag var 
mindre den sista veckan, alltså den andra veckan med 
återkoppling, kan tyda på att de blev medvetna om den 
koldioxid deras mat genererade och aktivt valde att försöka 
sänka det. Om det skulle ha skett en bestående 
beteendeförändring hos de berörda deltagarna går inte att 
avgöra. Minskningen kan även bero på att deltagarna, efter en 
vecka av mottagande av återkoppling, kände sig mer 
övervakade och därför tillfälligt blev mer benägna att äta 
klimatsmartare. 

5.4 QS och maktrelationer 
Vi kan se teknikens oändliga möjligheter att ge användare ökad 
insikt och kontroll över sina beteenden. Samtidigt är det ofta 
fler än användaren själv som kan ta del av datan. Många QS-
verktyg är mobilbaserade applikationer med möjlighet att 
registrera geografiska positioner. Tillsammans med den data 
som användaren väljer att dela för att få en överblick av sitt 
beteende, t.ex. sömn, matvanor, ekonomi och 
återvinningsvanor, finns det bra underlag för att få en 
heltäckande bild av en användare. Det finns möjlighet att välja 
att inte registrera sin data och inte låta mobilen se geografiska 
platser, men majoriteten av QS-verktygen kräver att användare 
ger tillgång till detta. Det finns en problematik i att inte veta 
vad ens data används till utöver det syfte användaren använder 
en applikation för. QS-verktyg ger möjlighet till ökad 
självinsikt, men kan även skapa ett övervakningssamhälle, där 
allt vi gör finns registrerat. Att omfattande data om användare 
kan finnas tillgängligt för andra än användaren själv behöver 
inte vara odelat negativt. Att se samband mellan hälsa och 
livsstil eller att arbeta brottspreventivt är exempel på 
användningsområden som är möjliga att försvara. Om ens data 



kommer att användas för ett syfte som man uppskattar kan vara 
svårt att ta reda på, och även om så vore fallet kan hanteringen 
av datan vara bristfällig med exempelvis dataläckor som 
konsekvens. 
 
Hur data i ett Quantified self-verktyg visualiseras kan ha stor 
inverkan på hur användaren uppfattar datan och i förlängningen 
sig själv. Utvecklaren av en applikation kan välja att endast 
visa delar av datan eller jämföra och presentera datan på ett sätt 
som gynnar applikationens syfte. Det kan vara en bra egenskap 
om data visualiseras på ett sätt som kan få användare att bli 
motiverade till förändringar som är positiva för både 
användaren själv och samhället i stort. Samtidigt är valet av 
visualisering en maktutövning som kan desinformera 
användaren och ge en skev bild av verkligheten. Att värdera 
och presentera en användares beteenden som positiva eller 
negativa, och på så sätt försöka tala till användarens samvete 
för att åstadkomma en beteendeförändring, kan uppfattas som 
problematiskt ur ett etiskt perspektiv.  
 
En stor del av det här arbetet har fokuserats på hur Quantified 
self kan ge ökad motivation att förändra det egna beteendet. 
Men vad är syftet med att motivera folk till beteendeförändring 
istället för att tvinga dem? Att folk tvingas till en förändring 
kan låta oetiskt, om det är för ett gott syfte, som 
fattigdomsbekämpning eller ett bättre klimat, så blir frågan om 
etik mer komplex. Att genom tvång verka för samhället som 
helhet och skydda medborgare från att göra oetiska kan vissa 
tycka är försvarbart men att avgöra vad som är rätt är inte alltid 
enkelt. Vid beslut om att tvinga folk att förändra ett beteende 
krävs hänsyn till de risker som beslutet medför och de 
människor som kan hamna i kläm. Demokratin grundar sig i att 
all offentlig makt utgår från folket, och att utan befolkningens 
stöd tvinga folk att leva på ett visst sätt, blir en fråga om just 
demokrati. Hur mycket får samhället styra individers beteende 
och vad är samhällets roll om individer väljer att leva på ett sätt 
som står i kontrast mot den allmänna meningen om vad som är 
rätt? Det finns även ett gränsland mellan vad som är motivation 
och vad som är tvång. Många politiska beslut som t.ex. höjda 
skatter inom vissa områden, kan för vissa samhällsmedborgare 
verka motiverande, medan andra blir tvungna att förändra 
beteende av ekonomiska skäl. 
 
Michel Foucault hävdar att den moderna, produktiva makten 
innebär att individen dras in i ett maktspel där hon alltmer själv 
driver sin förändring i en riktning mot det som anses vara 
eftersträvansvärt i samhället. Genom att tvinga befolkningen att 
vidta miljövärnande åtgärder utövar man alltså inte automatisk 
makt över dem, makten kan istället vara att locka in människan 
i maktspelet, alltså att få henne att vilja förändra sig själv för att 
nå de fördelar det innebär att vara en del av den ”rätta vägen”. 
Möjligheten att kunna vägra att vidta dessa åtgärder är ett 
kriterium för att det ska kallas maktutövning och även att 
utövaren har förmåga att övertala spelar in. I vårt fall är det 
med QS-teknologierna som man försöker övertala och 
användarna har möjlighet att undvika att delge information, 
vilket då innebär en maktutövning. Vad ger oss rätten att utöva 
denna makt över deltagarna? Vad ger samhället rätt att utöva 
sådan typ av makt över sina medborgare? Maktförhållanden är 
inget man kommer undan enligt Foucault så det blir mer en 
fråga om vilken makt som går att motivera. Maktutövning 
menad att främja klimatet, som är något som berör oss alla, 
kanske bör ses som försvarbar. 

5.5 Metodkritik 
Det låga antalet deltagare i studien gör det svårt att generalisera 
sambanden vi kan se i resultaten. Även tidsomfattningen av 

studien (två veckor med återkoppling) är kort tid för att 
deltagarna ska få möjlighet till några större förändringar i insikt 
och för att kunna urskilja förändringar i inställning. 
 
Många av deltagarna uppgav i den avslutande enkäten att de 
hade upplevt studiens olika moment som jobbiga att utföra. 
Detta kan ha bidragit till att svarsfrekvensen inte var på 
önskvärd nivå hos en del deltagare. När data inte har loggats 
ordentligt har återkopplingen de berörda deltagarna fått, inte 
varit helt relevant alternativt uteblivit. Detta kan ha lett till 
ofullständiga och missvisande resultat. 
 
Vi sökte deltagare till studien som hade någon typ av initialt 
intresse att minska sina koldioxidutsläpp för att de skulle vara 
motiverade nog att genomföra studien och ta till sig av 
återkopplingen. Nio av tio deltagare uppfyllde kravet. Hade 
deltagarna inte haft något initialt intresse att förändra sina 
vanor när de påbörjade studien, hade vi troligtvis kunna se 
tydligare förändringar i motivation. 
 
Applikationen Changers, som användes för att ge återkoppling 
på deltagarnas resor, visar den mängd koldioxid man har sparat 
på att promenera, cykla och åka kollektivt i jämförelse med vad 
som genererats om man hade åkt bil samma sträcka. För bil- 
och flygresor visas den mängd koldioxid som faktiskt har 
genererats av resan. Det var få av deltagarna som åkte bil, och 
med Changers gränssnitt så fick de deltagare som endast åkte 
kollektivt enbart “gröna siffror”, alltså siffror på sparad 
koldioxid. Detta system upplevdes lite vilseledande av vissa 
deltagare och kan ha påverkat det faktum att resor var den 
kategori som deltagarna hade minst ökning i förståelse för. 
Marcengo och Rapp hävdade i Visualization of Human 
Behaviour Data [16] att data enkelt ska kunna jämföras för att 
vara lättförståelig. Återkopplingen för återvinningen och 
matintaget gav tydligare exempel på vad koldioxidutsläppet 
kan motsvara, t.ex. antal öl eller mobilladdningar, i jämförelse 
med återkopplingen från resorna.  
 
Changers tar även med t.ex. promenader som inte görs i 
transportsyfte som ett sparande av koldioxid vilket leder till 
missvisande data. Resor var den kategori där flest deltagare 
tyckte sig släppa ut mindre koldioxid efter studien än före. 
Detta kan bero på Changers sätt att presentera koldioxiddata 
vilket ger en indikation på vikten av medvetna val av 
visualisering vid formgivande av en övertalningsteknologi. 
Troligtvis har applikationen som syfte att motivera användare 
att byta ut bil/flyg mot andra transportmedel, men hade målet 
varit att motivera folk till att byta ut kollektivtrafik mot t.ex. 
cykel, hade andra metoder för att presentera data antagligen 
varit fördelaktiga.  
 
En förbättring av studien skulle vara att ha all mätning och 
återkoppling av data på samma plattform, då detta eventuellt 
skulle minska tröskeln för användare att fylla i och ta del av sin 
koldioxidförbrukning. Fogg [3] talar om att det är troligare att 
bli övertalad att ändra attityd av en produkt som man 
identifierar sig med och vi tror att det kan vara lättare att 
identifiera sig med en produkt jämfört med tre produkter. 
  
Avsaknaden av anonymitet i studien är även en faktor som kan 
ha påverkat resultatet. Det faktum att deltagarna ej var 
anonyma kan ha påverkat deras vilja att svara helt 
sanningsenligt på både enkäter och i datainsamlingen. Av 
hänsyn till oss eller av eventuell skam kopplad till icke-
miljövänliga beteenden, kan deltagarna ha förskönat sin data 
eller påvisat mer vilja att förbättras än vad de faktiskt hade. 



5.6 För framtida forskning 
Resultatet från denna studie kan användas vid utförande av en 
större studie med liknande syfte. Resultaten tyder på att 
användning av QS-hjälpmedel ger ökad motivation vilket ökar 
vikten av ytterligare studier inom området. Vi kan också se att 
forskare som planerar en liknande studie i framtiden bör 
använda bättre verktyg som gör det smidigare för deltagarna att 
registrera sina data och som ger tydligare återkoppling, med 
både faktiskt koldioxidutsläpp och relevanta jämförelser.  
 
Att i framtida, mer omfattande studier, titta på skillnader i 
förändring av inställning mellan deltagare med ett initialt 
intresse för att förändras och deltagare utan initialt intresse kan 
vara av vikt för att få en tydlig bild av målgruppen för ett 
möjligt QS-verktyg inom området. 

6.  SLUTSATS 
Quantified self har, i den utsträckning studien tillät, visat sig 
vara ett bra hjälpmedel för att förändra användarnas inställning 
till klimatfrämjande beteendeförändringar. Att majoriteten av 
deltagarna både kände sig mer motiverade och anser sig ha fått 
en ökad förståelse är en väldigt positiv konsekvens av studien. 
Studien var förhållandevis liten men ger en inblick i vilka 
möjligheter QS har inom hållbarhet och miljö. 
 
Klimatförändringarna som våra koldioxidutsläpp genererar är, 
som vi konstaterade i inledningen, något vi måste ta på allvar. 
Det krävs självfallet även förändringar hos större aktörer, där 
en individs enskilda handlingar inte spelar den största rollen. 
Men en liten förändring hos många kan bidra till stora 
förändringar för klimatet.  
 
Att kunna, med hjälp av små tekniska hjälpmedel, påverka den 
enskilda individens beteenden öppnar upp för stora möjligheter 
såväl som stora risker. Samlandet av personliga data kan bidra 
till bättre förståelse för hur människan agerar och vad som 
krävs för att förändra beteenden men beroende på hur det 
hanteras, kan det likväl vara förödande. Vi har i detta 
kandidatexamensarbete förhållit oss positivt gentemot denna 
typ av maktutövning, om syftet är att främja klimatet, med 
förklaringen att det för samhället krävs ett minskat 
koldioxidutsläpp. Men med detta sagt bortser vi inte från 
problematiken som uppstår med all typ av övervakning. I ett 
kontrollerat sammanhang och med gott uppsåt tror vi att 
Quantified self kan vara en viktig del av arbetet mot ett bättre 
klimat.  

7.  TACK TILL 
Vi vill tacka vår handledare Henrik Åhman, för vägledning och 
stöd genom hela arbetet. Vi vill också tacka Björn Hedin, för 
förslaget att göra detta kandidatexamensarbete, bidrag med 
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