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ABSTRACT 

The problem of rising temperatures and climate change is of great           
importance to all life. It has been made a global target by the UN              
and 194 countries has signed the Paris agreement which states a           
goal of keeping average global temperature raises two degrees         
below pre-industrial temperatures. Despite this, it is not clear what          
needs to be done. One thing for sure is that greenhouse gas            
emissions and ways to lessen them must be communicated in a           
concrete way in order to influence people and help fight climate           
change. This study explored how carbon budgets could be a tool           
for making greenhouse gas emissions less of an abstract concept.          
The study also examined how the implementation       
intentions-model could be used for increasing motivation in        
implementing behaviours in order to motivate reducing emissions        
of students. The focus of the study was to motivate participants to            
decrease consumption of aerial transportation and meat as these         
were ruled as important sources of emission for students.  

The study showed statistically significant results of whether these         
methods can be used in influencing participants behaviours. 

Problem med klimatförändringar är av större vikt än någonsin         
tidigare för allt liv på jorden. FN har gjort bekämpning av           
klimatförändringar till ett av sina globala mål och 194 länder har           
skrivit under Parisavtalet och dess mål att hålla        
temperaturökningen motsvara de under två grader förindustriella       
temperaturer. Att motivera folk till att minska sina utsläpp är ett           
viktigt steg i kampen mot klimatförändringar, men hur det ska gå           
till har inte konkretiserats. Denna studie utforskar hur        
koldioxidbudgetar skulle kunna vara ett verktyg för att omvandla         
utsläppen av växthusgaser till ett mindre abstrakt koncept. Studien         
utforskade även hur implementation intention-modellen kunde      
användas för att öka studenters motivation att implementera nya         
beteende för att minska sina utsläpp. Studiens fokus var att          
motivera deltagarna att minska sin konsumtion av kött och         
långväga transport med flyg då dessa är stora utsläppskällor.  

Studien har kunnat visa statistiskt signifikant resultat om hur         
dessa metoder kan användas för att påverka deltagarnas        
medvetenhet om sina utsläpp. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Vi lever idag i ett samhälle med ohållbara konsumtionsnivåer,         
bara under de senaste 50 åren har vårt gemensamma ekologiska          
fotavtryck ökat med 190%, vilket är 40% mer än vad jorden klarar            
av [1]. I Sverige har frågan stor aktualitet och ungefär 61% av            
svenskarna upplever idag klimatförändringar som något mycket       
oroande [6].  
 
Att minska utsläpp av växthusgaser har länge haft en viktig roll i            
kampen mot global uppvärmning och det handlar om en ödesfråga          
med potentiellt stora konsekvenser för allt liv på jorden. Redan          
idag har utsläppen av växthusgaser lett till irreversibla        
förändringar i klimatet som vi ej kommer kunna förändra inom det           
kommande millenniet. [7] Problemet har satts på agendan i         
världspolitiken och FN har gjort bekämpandet av       
klimatförändringar till ett av sina globala mål. I beskrivningen av          
målet skriver de att: 
 
“Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot        

hela vår civilisation”  [2] 
 
För att minska våra utsläpp måste stora förändringar ske i vår           
nuvarande livsstil. Flygresor och konsumtion av kött behöver nå         
en mindre grad och då mindre är ett vagt uttryckt mått har vi i              
denna studie försökt ta reda på vad begreppet innebär och försökt           
sätta det i ett konkret sammanhang. För att konkretisera valde vi           
att utforska konceptet koldioxidbudget och hur detta verktyg kan         
kommuniceras för att få studenter att minska sina        



 

koldioxidutsläpp. Med koldioxidbudget menas generellt en övre       
gräns av koldioxidutsläpp som är tillåten över en bestämd period.          
Genom att se utsläpp som en resurs vi måste hushålla med hoppas            
vi göra det abstrakta med klimat och miljö tydligare. En sådan           
budget kan även anpassas efter olika instanser som land, stad eller           
annat. 

1.2 Syfte 
Med stöd av vår bakgrund ser vi ett stort behov av att minska vår              
klimatpåverkan och att studier om hur medieteknik kan bidra till          
detta är av både samhälleligt och även personligt intresse.  
 
En tidigare studie inom medieteknik utforskade hur       
koldioxidbudgetar effektivt kunde kommuniceras genom att      
omvandla data till ett mindre abstrakt format, främst genom att          
visa hur olika livsval påverkade hur lång tid det tog innan en            
individs totala koldioxidbudget överskreds [4]. Studien gav inga        
konkreta förslag på förändringar i livsstil för att minska utsläppen          
och för att utveckla idén vill vi ge användaren förslag på hur            
minskning kan uppnås. 
 
Enligt naturvårdsverket kommer ca två tredjedelar av utsläppen,        
räknat per person, från hushållens konsumtion. 80% av dessa         
utsläpp utgörs av tre huvudområden: livsmedel, transporter och        
boende [3]. Vi är främst intresserade av utsläppen från livsmedel          
och transport, eftersom de utgör de två största utsläppskällorna         
som privatpersoner kan minska [3], och att utreda vad som är           
hållbara mängder av dem i relation till Parisavtalets mål att hålla           
den globala temperaturökningen långt under två grader. På grund         
av enkelheten att inkludera utsläpp från boende och övriga         
utsläpp, tack vare det externa klimattestestet, finns dock även de          
med i vår prototyp men inga relaterade frågor ställs om dem i våra             
enkäter. Bland annat då det som student är svårt att påverka sitt            
boende. Vi avser att designa budgeten för studenter och skapa en           
webbsida för att ge dem möjlighet att kunna överblicka sina          
utsläpp. Överblicken kommer vara baserad på resultatet av        
deltagarnas genomförda klimattest och syftar till att indirekt        
utmana dem till att ändra sina vanor.  

Hypoteser 

Vi antar att studenter är en relativt homogen grupp med liknande           
livsstil. Risken finns att våra resultat på grund av detta inte är            
generaliserbara. Vår hypotes är att vi kan designa en         
koldioxidbudget som är relevant för en majoritet av gruppen.  

Vidare antar vi att många studenter har en mestadels positiv          
inställning till att minska sina utsläpp. Detta kan möjligen påverka          
resultatet och vara en källa till skevhet i mätningar av motivation. 

Deltagarna i studien är studenter från KTH som studerar första,          
andra eller tredje året på Medieteknikprogrammet och som läser         

kursen DM1578 Programintegrerande kurs i Medieteknik , med       
sannolikt liknande livsstilar. Studien fokuserar på deltagarnas       
kunskap om konceptet koldioxidbudget, egna utsläpp och villighet        
att minska sina utsläpp. Detta kommer att undersökas genom att          
deltagarna besvarar enkäter innan och efter de sett sin         
koldioxidbudget. Vi gör ingen långtidsuppföljning efter      
experimentet för att se om resultat ändrats. Vår koldioxidbudget         
kommer vara anpassad för individnivå och avse utsläppen under         
ett år.  

1.3 Problemformulering 

● Kan vi med hjälp av implementation intentions (avsikt        

att utföra) motivera studenter att minska sina utsläpp? 

 

● Kan vi med hjälp av en egen webbsida och         

koldioxidbudget öka studenters motivation/vilja att     

minska sina utsläpp? 

 

2. TEORI OCH RELATERAD   
FORSKNING 

2.1 Koldioxidbudget - problematik och     
tillvägagångssätt 

För att förtydliga vad koldioxidutsläpp innebär hänvisar vi till         
definitionen av koldioxidfotavtryck som är det mått på den totala          
mängden koldioxidutsläpp som direkt eller indirekt orsakats av en         
aktivitet eller ackumuleras under livscykeln hos en produkt. [12]         
En utökning av definitionen brukar göras genom att inkludera         
växthusgaser såsom metan och dikväveoxid. Dessa räknas då om         
till koldioxidekvivalenter som är en faktor som beräknas med         
hjälp av en global uppvärmningspotential(Global Warming      
Potential - GWP) som alla utsläpp, förutom koldioxid,        
multipliceras med för att få växthusgaserna jämförbara[13].       
Denna faktor används även i vår prototyp.  
 

Med begreppet koldioxidbudget menas generellt en övre gräns av         
koldioxidutsläpp som är tillåten för att vi ska hålla oss under en            
viss global temperaturökning. Parisavtalet har satt denna till två         
grader [8][9]. Ett centralt problem med en koldioxidbudget är att          
välja en siffra på den tillåtna utsläppsmängden. En mängd         
antaganden kan göras vilket påverkar slutsiffran, bland annat        
huruvida man väljer att inkludera ett så kallat rättviseperspektiv         
som tar hänsyn till hur ett lands utsläpp historiskt sett ut. Det kan             
även vara svårt att veta hur stora utsläppen faktiskt är idag.           
Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år är en        
av många metoder för att bestämma en siffra och har använts i            
denna studie. Konsumtionsbaserade beräkningar av utsläpp tar       
hänsyn till utsläpp i Sverige och utlandet till följd av svenskars           



 

konsumtion. Beräkningarna innebär dock osäkerheter eftersom      
utsläppen i andra länder inte kan beräknas med samma         
noggrannhet som i Sverige. [10] 
 
Enligt det konsumtionsbaserade beräkningssättet har utsläppen      
varit relativt stabila med en siffra runt tio ton per person under            
2008-2016. Hushållens årliga konsumtion stod 2016 för cirka sju         
ton växthusgaser per person. [10] Dessa är ej att förväxlas med           
totala utsläppen per person som inkluderar fler utsläppsposter. På         
individnivå finns osäkerhet kring vilken övre gräns av utsläpp         
som bör gälla, två ton per person år 2050 har nämnts som ett             
möjligt svar [11]. Utifrån den siffran går det att räkna fram en            
koldioxidbudget som kan minskas årsvis för att nås år 2050. I vårt            
tillvägagångssätt valde vi att använda ett utsläppsmål för år 2020          
från en externa hemsida som även användes i studien för att räkna            
ut klimatpåverkan. Detta mål var satt till åtta ton         
koldioxidekvivalenter per person. Utifrån utsläppsmängden     
baserad på konsumtionsbaserade beräkningssättet och ambitionen      
att minska den till två ton till år 2050 bedömde vi detta som ett              
rimligt mål.  

2.2 Syfte med webbsida och enkäter 

En tidigare studie inom medieteknik utforskade hur       
koldioxidbudgetar effektivt kunde kommuniceras genom att      
omvandla data till ett mindre abstrakt format [9]. Studien gav inga           
konkreta förslag på förändringar i livsstil för att minska utsläppen.          
För att utveckla idén vill vi ge användaren förslag på hur           
minskning kan uppnås. 
 
Vi ville visualisera en persons utsläpp och för det valde vi att göra             
en egen webbsida. Vi valde även att inkludera en extern hemsida           
med koldioxidkalkylator. Utöver att vara ett hjälpmedel för oss för          
att kunna beräkna utsläpp visade en undersökning gjord med barn          
i skolåldern även att en koldioxidkalkylator hade förmågan att         
hjälpa studenter relatera till klimatförändringar och förmedla       
egenskaper hos miljön som annars inte gick att uppfatta vilket          
gjorde det “osynliga” synligt. [14]  
 
Vi hoppades att sidan skulle motivera användarna till att minska          
sina utsläpp och för att mäta motivationen skapades enkäter         
baserade på implementation intentions[5] som är en populär        
modell inom psykologin för att mäta en persons motivation att          
implementera ett beteende eller förändring. En tidigare studie        
visade att distributionen av liknande frågor online, baserade på         
denna metod, haft förmågan att engagera grupper av ungdomar till          
energibesparande beteenden till viss del. De som främst        
påverkades var ungdomar som angett att de varit redo att          
implementera beteendena eller de som redan utförde dem [15].         
Vår förhoppning är att vi kan engagera även andra grupper.  

2.3 Livsmedelskonsumtion och transport -     
Viktiga komponenter och hur minskning     
uppnås 

I studien ville vi fokusera på de klimatposter med störst relevans           
för studenter utifrån deras potential till minskning och möjlighet         
att praktiskt implementera dem. Vi kom fram till att de mest           
relevanta posterna var livsmedelskonsumtion och transport. 
 

År 2016 uppgick utsläppen från konsumtion av livsmedel till ca          
två ton koldioxidekvivalenter per person.[10] Man kan konstatera        
att våra nuvarande konsumtionsmönster inte är kompatibla med de         
långsiktiga klimatmålen. Minskningspotentialen genom ändringar     
i vår diet är stor och man uppskattar att en potentiell minskning            
med mer än en tredjedel av utsläppen är möjlig utan att äventyra            
den näringsmässiga kvalitéten. Den ensamt verksammaste      
åtgärden är att minska mängden konsumerat kött från nötkreatur         
och lamm. [16] Vidare har en studie visat att skillnaden i           
närodlade varors utsläpp jämfört med importerade varors utsläpp        
visat sig ej vara generaliserbar. Påståendet att närodlat med         
kortare transportsträcka därav har mindre utsläpp stämmer inte        
nödvändigtvis. Vid hänsyn tagen till definitionen av       
koldioxidfotavtryck blir resultatet mer komplext och beroende       
från fall till fall [17]. Dieten verkar ha en viktigare roll och kan             
anses vara den viktigaste komponenten för att minska        
livsmedelsrelaterade utsläpp. Detta är varför vi valt att fokusera         
enbart på konsumtion i våra frågor. 
 
Utsläpp från transporter utgör en något större utsläppskälla än         
livsmedel. En grov beräkning av utsläppen ger 1.1 ton         
koldioxidekvivalenter per person. Denna siffra är i närheten av         
utsläppen från alla svenska personbilar [10]. Svenskarnas       
flygresor per person var 1.01 för utrikes- samt 0.37 för inrikesflyg           
2017. Inrikesflyg har sett en liten minskning medan utrikesflyg         
sett en 120% ökning under perioden 1990-2017 och ökat stadigt          
sedan 2008. Resorna har mer än fördubblats sedan början av          
1990-talet då i genomsnitt en utrikes flygresa gjordes vartannat år          
[18][19]. Minskade antal flygresor är viktigt för att minska         
utsläppen inom transportområdet för studenter eftersom få       
studenter troligtvis använder egen bil i Stockholm.  

3. METOD 
 

3.1 Skapandet av vår webbsida 
Som en del av metoden för att besvara våra forskningsfrågor          
skapades en interaktiv webbsida med en koldioxidbudget som        
byggde på rapporter om utsläpp och motivation [20]. På         
webbsidan visualiserades även deltagarna i studiens utsläpp       
tillsammans med en visualisering av hela gruppens genomsnittliga        



 

utsläpp. Värdena baserades på ett klimattest på Svalna.se som         
deltagarna fick göra. Resultatet från klimattestets olika kategorier        
skickades sedan till oss av deltagarna så att vi kunde visualisera           
dem. 
 
Kategorierna som visualiseras på vår webbsida hämtades från 
Svalans klimattest och bestod av: boende & hushåll, mat & dryck, 
transport samt övrig konsumtion. 

 
Figur 1. Svalnas visualisering av resultatet från deras 
klimattest. 
 
På webbsidan kunde användarna logga in och ta del av          
informationen om deras utsläpp från de olika kategorierna.        
Utsläppen presenteras som interaktiva stapeldiagram. 
  
Designen till webbsidan togs fram genom en iterativ        
designprocess där skisser först gjordes på papper. Det togs hänsyn          
till teorier om färglära för att försäkra oss om att färgvalen som            
gjordes hade önskad effekt på användarna då målet med         
webbsidan var att motivera användarna. Teknologier som       
användes för att skapa hemsidan var JavaScript, Bootstrap, CSS         
samt HTML. För att samla in samt visualisera data från          
användarna användes en Firebase-databas.  
 

3.2 Datainsamling 

3.2.1  Enkäter och användartester 
För att samla in data använde vi enkäter som fylldes i av            
deltagarna själva online. Enkäterna frågade om deltagarnas ålder,        
om de läst en kurs i hållbarhet tidigare på KTH, och förväntade            
resultat på sina utsläpp i jämförelse med genomsnittet i Sverige.          
Frågor om deltagarnas motivation att minska sina utsläpp ställdes         
också. Svarsalternativen baserades på implementation intentions      
[15]. Samma eller liknande frågor ställdes i en före och efter enkät            
för att mäta ifall en skillnad uppstått. I andra enkäten som           
skickades ut fick deltagarna även utvärdera hur hemsidan påverkat         
dem. Vissa frågor hade uppföljningsfrågor som frågade efter        
resonemanget bakom en deltagares tidigare svar. Dessa       

resonemang analyserades med tematisk analys som är en        
användbar metod för att identifiera- och analysera mönster        
(teman) inom data.[20] Flera val kan göras i genomförandet av          
analysen, några som gjorts är följande: 
 

1. Valet att göra induktiv tematisk analys; data granskas        
för att hitta teman vilket medför stark koppling mellan         
data och tema men inte nödvändigtvis till       
forskningsfrågan. Tröskeln för att skapa teman var i        
denna analys låg. 

2. Nivån vid vilken teman identifierades var vid en        
mestadels semantisk/explicit. Med detta    
tillvägagångssätt identifierades teman inom det explicita      
som sagts av användarna och analysen gick inte djupare         
för att hitta betydelser som kan ha funnits bakom de          
explicita budskapen. Enda undantag som gjorts är vid        
namngivning av teman då egna samlingsnamn skapats       
för att inkludera flera liknande teman.  

 
Två statistiska metoder användes för att analysera eventuella        
skillnader mellan deltagare som läst en kurs i hållbarhet jämfört          
med de som inte gjort det. Skillnaderna som undersöktes var a)           
hur deltagarna uppskattat sina utsläpp jämfört med hur de faktiskt          
sett ut och b) hur webbsidan påverkat deltagarnas motivation         
respektive medvetenhet. För a) användes ett icke-parat       
dubbelsidigt (tvåsvansat) t-test med lika varians och b) logistisk         
regression. Båda metoderna använde konfidensgraden 95% vilket       
innebär att ett P-värde under 0,05 anses som statistiskt signifikant.  
 
Personerna som medverkade i studien var 19 studenter från         
Medieteknikprogrammet på KTH i åldrarna 19 till 27 som läste          
kursen DM1578 Programintegrerande kurs i Medieteknik . Deras       
medverkan ingick som ett moment i kursen och de tilldelades          
kurspoäng.  

3.3 Genomförande 
 

3.3.1 Del ett av användarstudien 
Vår användarstudie inleddes med en enkät som besvarades av         
deltagarna [se bilaga 1]. Därefter fick deltagarna göra ett         
klimattest på en extern webbsida (Svalna.se). Resultatet skickades        
till oss via en ny enkät och lades sedan in i en databas kopplad till               
vår webbsida för att kunna visa varje deltagares personliga         
utsläpp. 
 
3.3.2 Del två av användarstudien 
När alla deltagare genomfört första delen skickades en länk till vår           
webbsida ut och deltagarna ombads logga in och använda sidan.          
På webbsidan kunde de jämföra sina utsläpp med genomsnittet i          
Sverige, hållbarhetsmålen och genomsnittet av övriga deltagare i        
testet. Utsläppen visualiserades med stapeldiagram. Resultaten      
kunde filtreras med avseende på kategori för att ta bort eller lägga            



 

till resultaten från livsmedel, transport, boende och övriga utsläpp.         
Därefter fick de fylla i en sista avslutande enkät med samma           
frågor som innan samt frågor om vår webbsida. 
 

4. RESULTAT 

4.1 Webbsidan 
Vår färdiga webbsida antog följande utseende. 

 
Figur 2. Webbsidans första vy. 

 
Deltagarna fick personliga inloggningsuppgifter som de kunde       
logga in med på webbsidan (se Figur. 2) för att jämföra sina            
resultat. Webbsida består av en förstasida för inloggning och en          
inloggad vy där deltagarna får se sina personliga utsläpp inom de           
olika kategorierna i form av stapeldiagram. Kategorierna kan        
filtreras och exakta värden på staplarna visas genom att placera          
muspekaren över dem.  

 
Figur 3. Vyn när användaren är inloggad. 

 
Y-axeln visar utsläppen av koldioxidekvivalenter och x-axeln       
visar de olika kategorierna. Tre versioner av kategorierna visades:         
användarens resultat, hållbarhetsmålen för Sveriges utsläpp 2020       
och genomsnittet för alla deltagare i studien. Detta möjliggjorde         
för användaren att snabbt avgöra ifall deras utsläpp översteg den          
tillgängliga budgeten för perioden. 
 

 
Figur 4. Exempel på filtrerat resultat, stapel för boende och          
hushåll visas inte. 
 

 
Figur 5. Värdet på en stapel kan ses genom att flytta 
muspekaren över den. 

4.2 Enkäter 

4.2.1 Allmänna frågor 
Inledande i enkäterna fanns en kort beskrivning av begreppet         
koldioxidbudget, som förklarade att det syftade på utsläpp av         
koldioxidekvivalenter under en period av ett år. I före- och          
efterenkäten svarade 17 respektive 19 av de totalt 19 deltagarna          

att de förstod vad en koldioxidbudget  var för något.  

Fler än hälften hade inte läst någon kurs i hållbarhet under sin            
studietid på KTH. Denna grupp analyserades statistiskt och        
resultaten beskrivs mer utförligt längre ner och under 4.4.2. 

Resultaten av deltagarnas initiala uppskattning av egna utsläpp i         
förhållande till andra i Sverige visade varierande förväntningar        
med en majoritet som förväntade sig lägre utsläpp. De faktiska          
utsläppen visade att de flesta hade högre utsläpp än vad de           
förväntat sig. Svarsalternativen var Mycket lägre = 1,4 ton lägre,          
Lite lägre = 0,7 ton lägre , Samma = 2,7 ton, Lite högre = 0,7 ton                
högre, Mycket högre = 1,4 ton högre. 



 

 

Figur 6. Resultat för hur testpersonerna trodde deras utsläpp 
var jämfört med andra i Sverige. 
 
För att undersöka ifall ett samband förelåg i hur deltagare som läst            
en kurs i hållbarhet uppskattat sina utsläpp jämfört med de som           
inte läst en sådan kurs gjordes ett icke-parat dubbelsidigt         
(tvåsvansat) t-test med lika varians. Testet visade p = 0,30505577          
och med konfidensgraden 95% föreligger då ej en statistisk         
signifikant skillnad. Slutsatsen kan dras att ett sådant samband ej          
förekommit under studien.  
 
Uppföljningsfrågan om hur de resonerat när de uppskattat sina         
utsläpp analyserades med tematisk analys, avvägningar inför       
analysen finns beskrivna under 3.2.1. Analysen visade att        
deltagarna främst motiverat sina gissningar utifrån antalet egna        
flygresor respektive mängden köttkonsumtion. Även ifall de hade        
en hög eller låg konsumtion av saker nämndes som en faktor, om            
än i lägre grad. En deltagare som förväntade sig högre utsläpp           
skrev: 
 
“Äter vegetariskt, köper oftast second hand osv [faktorer för lägre          

utsläpp] men har flugit mycket senaste året [faktor för högre          

utsläpp]” 

 

Andra motiverade sitt svar med att de innan deltagandet gjort          
liknande test där de redan sett sina utsläpp.  
 
I efterenkäten och efter genomfört klimattest kunde deltagarna        
som fått samma värde som de förväntat sig oftast direkt relatera           
resultatet till sin konsumtion av flygresor och kött. Kunskapen om          
dessa faktorers påverkan på utsläppen var allmän kunskap bland         
deltagarna. Alla hade dock inte rätt gissning vilket resultatet ovan          
visar. Bland deltagarna som fått ett värde de inte väntat sig           
framgick att referensvärdet i enkäten och webbsidan upplevts som         
otydligt. En förklaring kan vara att olika referensvärden        
förekommit både under genomfört klimattest och på grund av ett          
tillfälligt misstag även i enkäten. 

4.3 Motivation att ändra matvanor och 
transport 

4.3.1  Motivation att ändra beteende 
Våra frågor använde modellen implementation intentions, som       
finns kort beskriven under 2.2, för att mäta deltagarnas motivation          
att ändra sitt beteende. Deltagarna fick svara på samma frågor          
innan de gjort klimattestet på Svalna.se, samt efter de sett sina           
utsläpp på vår webbsida för att se om det uppstått en           
förändringsvilja hos deltagarna.  

4.3.2 Matvanor 
Svaren från enkäterna visade att en förändring skett i deltagarnas 
motivation att övergå till en vegetarisk/vegansk diet. Förändring 
förekom för tre av svarsalternativen med störst ökningen för 
alternativet för de som inte åt vegetariskt men funderade på att 
börja. Denna hade ökat med tre deltagare medan de som inte åt 
vegetariskt och inte funderade på att börja minskat med två 
deltagare. 

 
Figur 7. Resultat för fråga om deltagarna följer en vegetarisk/ 
vegansk diet.  

4.3.3 Transport 
Svaren från transportfrågorna visade att en majoritet använde        
kollektivtrafik eller cykel som enda transportsätt och hade gjort så          
längre än sex månader. Små förändringar hade skett i samtliga          
svarsalternativ för motivation. 
 



 

 
 
Figur 8. Resultat för fråga om deltagarnas användande av         
kollektivtrafik i vardagen. 
 
Svaren om långväga transport visade en förändring då de som inte           
använde alternativa transportsätt till flyg men funderade på att         
börja ökat med två samtidigt som de som använt alternativa          
transportsätt till flyg och gjort så längre än sex månader minskat           
med två. 
 

 
Figur 9. Resultat för fråga om deltagare använde        
tåg/alternativ till flyg för långväga transporter. 
 

4.3.4 Övriga tänkbara beteenden att genomföra 
Frågan gav deltagarna förslag på åtgärder de kunde utföra för att           
minska sina utsläpp och frågade ifall de planerade eller kunde          
tänka sig att börja med dem. Svarsalternativen var inte baserade          
på implementation intentions-modellen, utan syftet var att ge        
deltagarna möjlighet att komma med egna förslag. Detta i linje          
med forskning som visat att eget deltagande i förändring av ett           
beteende kan hjälpa till att öka motivationen att ändra beteendet          
[5]. I efter-enkäten lades ett alternativ till ifall man inte tänkte           
implementera något beteende. Detta ledde till färre svar för varje          
förslag.  
 

 
Figur 10. Resultat för vilka förändringar deltagarna kunde        
tänka sig genomföra. Förslag från Svalna.se 
 
Deltagarnas egna förslag på förändringar de kunde tänka sig att          
genomföra i före-enkäten inkluderade: Börja köpa      
ekologiskt/hållbarhetsmärkta produkter, inte ladda ner så mycket,       
titta på YouTube med sämre kvalitet och använda trappor istället          
för hiss. Effekten av dessa förslag är diskuterbar ur ett          
utsläppsminskande perspektiv. Från efterenkäten kom förslagen:      
flyga mindre, fortsätta flyga väldigt sällan, bättre matvanor och         
äta mindre kött, dessa förslag är mer effektiva för att minska           
utsläpp och visar att deltagarna fått större förståelse för vad de kan            
göra för att påverka sina utsläpp.  

4.4 Frågor om webbsidan 

4.4.1  Genomförande 

Alla frågor om webbsidan hade ja och nej som svarsalternativ          
med utrymme för egna utförligare svar, de egna svaren         
analyserades med hjälp av tematisk analys. 

4.4.2 Frågor om webbsidan 
På frågan om deltagarna ansåg att webbsidan ökat deras         
medvetenhet om sina utsläpp svarade 10 av 19 deltagare ja och           
resten svarade nej. I analysen som gjordes framgick att de som           
ansett att webbsidan bidragit till ökad medvetenhet tyckte att den          
grafiska representationen av utsläppen samt att se sina egna         
utsläpp i relation till andras hjälpt att öka medvetenheten. De som           
delvis blivit mer medvetna uttryckte att medvetenhet ökat men att          
de saknat ett tydligt samband mellan varför resultatet sett ut som           
de gjort. För de som inte blivit mer medvetna hade vissa använt            
liknande tjänster tidigare, andra påpekade att förekomsten av olika         
referensvärden gjort dem förvirrade och haft en negativ påverkan         
på deras medvetenhet. 

 
På frågan om testpersonerna, efter att ha använt den utvecklade          
webbsidan, kände sig mer motiverade att ändra sitt beteende         
svarade 8 av 19 deltagare ja, resten svarade nej. De som ansåg att             
de blivit mer motiverade resonerade att de kunnat se sina resultat           
som mål. De blev något konkret de kunde sträva mot. Även att se             



 

de andras resultat fick vissa deltagare att överväga ifall målen          
ansågs uppnåeliga eller ej. En deltagare sa: 
 
“[...] lite mer motiverad blir man när man ser att jag själv ligger             

under målet medan de flesta andra i studien ligger långt över           

målet […] Jag kan däremot tänka mig att om man ligger långt            

över målen och ser att de andra i studien också ligger långt över             

målen så känns det omöjligt att nå sveriges mål.“ 

 

Bland de som inte motiverats ansåg flera att de inte fått någon ny             
information från webbsidan. Vissa hänvisade till att klimattestet        
som genomförts innan hade försett dem med likvärdig eller         
samma information redan. De med låga utsläpp hade även låg          
motivation att minska dem ytterligare och vissa antog svårigheter         
att minska dem ännu mer.  
 
“Med tanke på att jag låg under känner jag inte så stort behov att              

ändra mig. Jag skulle nog det om jag låg över framförallt [...]”  
 
Även de med höga utsläpp nämnde att de såg en minskning av            
deras utsläpp som svårt eftersom de saknade konkreta metoder att          
göra det på. 
 
Testpersonerna fick även svara ifall webbsidan i allmänhet        
bidragit till genomförande av några förändringar. 13 svarade nej         
medan 6 svarade ja. På frågan om varför motiverade de som           
svarade nej att sidan saknade information, handlingar att utföra         
och orsak/verkan till utsläppsposter. Den röda tråden var att de          
uttryckte en saknad av konkreta beteenden och vinsten från att          
implementera dessa förändringar. En deltagare uttryckte det såhär:  
 
“Som jag skrev lite tidigare så tycker jag att er sida inte faktiskt             

visar vad - eller snarare hur jag skulle kunna ändra något. Ja, jag             

ser vad jag har för mängd utsläpp på boende, men från en sådan             

stapel går inte att ta reda på vad som faktiskt bidrar mest till de              

utsläppen. Så skulle jag få för mig att ändra något med mitt            

boende t.ex. skulle jag behöva börja med famla i luften för att            

hitta något.” 

 
Andra uttryckte liknande åsikter. Ur analyserna som gjorts i denna          
studie tycks det som att deltagarna har kunskap om utsläpp och           
vad som orsakar dem men saknar handlingar att utföra för att           
minska dem. Dessutom vet de inte om vad vinsten från          
handlingarna är i form av sparad mängd utsläpp. 
 
De som svarade att webbsidan bidragit till genomförande framhöll         
istället att den fungerat som ögonöppnare och lyfte fram         
möjligheten att se sina utsläpp i relation till hållbarhetsmålen som          
ett mestadels positivt initiativ.  
 
Sambandet mellan deltagare som läst en kurs i hållbarhet och ifall           
de blivit motiverade respektive mer medvetna av hemsidan        

analyserades också statistiskt. Analysen gjordes med logistisk       
regression som visade p = 0.8447 för motivation och p = 0.0094            
för medvetenhet. För motivation föreligger inte en statistisk        
signifikant skillnad med konfidensgraden 95% men för       
medvetenhet föreligger däremot en signifikant skillnad med       
konfidensgraden 95%. 

5. DISKUSSION 

5.1 Diskussion 
Vår studie visade delvis positiva resultat. 10 av 19 deltagare ansåg           
att webbsidan ökat deras medvetenhet om sina utsläpp och 8 av 19            
deltagare svarade att webbsidan ökat deras motivation att ändra         
sin livsstil. Dessutom visade resultatet att andelen deltagare som         
inte utförde utsläppsminskande åtgärder inom områdena      
livsmedelskonsumtion och transport men kunde tänka sig att börja         
hade ökat. Tematiska analysen visade att deltagarna framhöll att         
de främsta kvalitéerna hos webbsidan ur ett motiverande        
perspektiv var presentationen av resultaten från det inledande        
klimattestet. Även den grafiska jämförelsen mellan deltagarnas       
utsläpp, hållbarhetsmålet och genomsnittet av utsläpp i       
testgruppen ansågs alla som positiva för att konkretisera hur         
utsläppen såg ut. Detta visar på liknande resultat som en tidigare           
studie om hur användning av en koldioxidkalkylator hjälpt        
studenter att relatera till klimatförändringar [14]. Detta kan även         
relateras till den tidigare studie om omvandling av data till ett           
konkret format underlättade kommunicering av koldioxidbudgetar      
[4].  
 
Vi kunde även se hur sambandet mellan att ha läst en kurs i             
hållbarhet och fått ökad motivation, ökad medveten, eller        
uppskattat sina utsläpp korrekt inte var statistiskt signifikant        
förutom i fallet med ökad medvetenhet. I denna kategori såg man           
att gruppen deltagare som tidigare inte gått en kurs i hållbarhet           
hade åtta av tio blivit mer medvetna. Av de som tidigare hade gått             
en sådan kurs är det endast två av nio so blivit mer medvetna. Det              
verkar alltså som att det är möjligt att öka medvetenhet hos           
deltagare utan tidigare kunskap med vår metod.  
 
I frågan med lägst uppmätt förändring ansåg endast 6 av 19           
deltagare att webbsidan bidragit till någon eller några av         
förändringarna de kunde tänka sig implementera för att minska         
sina utsläpp. Analysen som gjordes förklarade delvis varför då det          
framkom att flera deltagare som redan låg lågt under målen eller           
gjort liknande klimattester tidigare inte ansåg att webbsidan        
bidragit till implementering av nya beteenden. För dem hade         
webbsidan inte presenterat någon ny information och de saknade         
konkreta handlingar att utföra för att minska sina utsläpp. Vi anser           
att formuleringen av själva frågan och även referensvärden för         
mål och genomsnitt kritiserades påverkat resultatet. Detta       
utforskas längre ner i metoddiskussionen.  
 



 

Eftersom testgruppen endast bestod av 19 deltagare går det inte att           
dra några generella slutsatser om resultatet. Om ett antagande görs          
om att samma mönster som observerats i denna studie är          
genomgående bland en större grupp människor kan slutsatsen dras         
att en webbsida kan användas för att öka motivationen hos          
studenter att genomföra utsläppsminskade åtgärder men att den        
behöver ha förslag på handlingar att genomföra för att motivera          
fler. Dessa handlingar bör visa hur mycket en deltagares utsläpp          
minskar till följd av implementering av dem.  
 

5.2 Metoddiskussion 
För att ta reda på deltagarnas koldioxidutsläpp fick de utföra ett           
klimattest på Svalna.se. Detta kan ha påverkat deltagarnas intryck         
av den utvecklade webbsidan som endast är en prototyp och          
därför inte har lika många funktioner som Svalna. Detta kan          
delvis förklara varför relativt få ansåg att webbsidan bidragit till          
förändring. Flera deltagare tog upp att prototypen exempelvis inte         
informerar om vad som går att göra för att minska sina utsläpp.            
Om vi hade inkluderat förslag på åtgärder i webbsidan och visat           
hur de påverkat deltagarnas staplar i form av vinsten av sparade           
koldioxidutsläpp, skulle vi möjligen motiverat fler att ändra sina         
beteenden och fått ett annorlunda resultat. Exempel på minskande         
åtgärder var dock inkluderade i studien och fanns istället i vår           
enkät och på Svalna, varför vi valde att inte inkludera dem även            
på webbsidan. Om frågorna skrivits om och inkluderat både         
enkäten och webbsidan när de frågat om medvetenhet och         
motivation skulle en ändring i resultat möjligen kunnat ske.  
 
Möjligheten att föreslå egna implementeringar i enkäterna, vilket        
vi hoppades skulle öka deltagarnas motivation då de fick         
möjlighet att engagera sig själva, visade sig ge en mindre mängd           
svar än vi hoppats på. Forskning har tidigare funnit att det kan            
vara ett sätt att öka motivation till förändring [15]. Detta är ett            
område vi gärna implementerat annorlunda eller tagit bort i         
framtida studier.  
 
Våra deltagare bestod enbart av studenter från KTH. För att få ett            
så brett urval av deltagare som möjligt var enda kravet för att vara             
med i studien att deltagarna bodde själva. I första enkäten          
frågades om deltagarna läst en kurs om hållbarhet på KTH, men           
det kunde även ha varit bra att fråga om deltagarna redan var            
engagerade eller intresserade i klimatfrågor eftersom detta kan ha         
påverkat svaren på frågorna om motivation. Dessutom studerade        
alla deltagare Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik på KTH       
och var i 20-årsåldern, en faktor som kan ha begränsat urvalet av            
deltagare och ha påverkat resultatet i studien. En annan         
begränsande faktor är att studien utfördes inom en kort tidsram av           
två veckor. En uppföljning vid ett senare tillfälle hade kunnat          
användas för att mäta ifall långvarig effekt uppnåtts och         
förändringar genomförts. 
 

På grund av ett misstag fick vissa deltagare till en början se            
felaktiga värden på staplar i prototypen. Detta gällde staplarna         
med genomsnittliga utsläppet för svenskar. Detta upptäcktes       
snabbt och felet åtgärdades, de som sett fel värden ombads att           
göra om stegen i 3.3.2. Dock kan detta ha påverkat resultatet i            
form av lägre grad av motivation till förändring av sitt beteende           
eftersom vissa ej gjorde om stegen och trott att de haft bättre            
värden. Samt kan det fortfarande ha märkts av i deltagarnas andra           
svarsomgång vilket framgick av analysen då vissa blivit        
förvirrade. 
 

5.3 Framtida forskning 
För att utveckla prototypen ytterligare skulle funktioner som ger         
förslag på hur och vad användaren kan göra för att dra ner på sina              
utsläpp kunna läggas till i webbsidan. Det kan även vara intressant           
att studera personer i andra åldrar samt grupper som inte är lika            
studenter på Medieteknikprogrammet.  
 
En eventuell lärdom från studien är att folks beteenden inte          
nödvändigtvis endast bygger på okunskap utan kan ha sin grund i           
bland annat vanor och kultur. Framtida forskning eller försök att          
ändra folks beteenden bör det därför överväga att erbjuda         
konkreta handlingar samt metoder för underlättandet av       
förändring. 
 

6. SLUTSATS 
 

Syftet med studien var att undersöka om det är möjligt att           
motivera studenter till en mer hållbar livsstil samt att minska sin           
koldioxidbudget med hjälp av en egen informativ webbsida. Som         
grund för studien fanns frågeställningarna:  
 

● Kan vi med hjälp av implementation intentions (avsikt        

att utföra) motivera studenter att minska sina utsläpp? 

 

● Kan vi med hjälp av en egen webbsida och         

koldioxidbudget öka studenters motivation/vilja att     

minska sina utsläpp? 

 
Denna studie har utforskat området koldioxidbudget för studenter        
och hur studenter kan motiveras till en mer hållbar livsstil. Trots           
att vår budget var relativt enkel och inte gick in på orsaken till             
varför deltagares utsläpp såg ut som de gjorde indikerar resultatet          
att även detta kan vara tillräckligt för att öka motivation ifall det            
presenteras genom tydlig design.  
  
En tidigare studie har kunnat visa att enkäter online baserade på           
implementation intention-metoden varit ett effektivt sätt att öka        
förekomsten av beteendeförändring [15]. Vi ser vissa indikationer        
på att vi lyckats replikera detta i vårt resultat i och med att vi ökat               



 

deltagares motivation att börja utföra utsläppsminskande åtgärder       
inom områdena livsmedelskonsumtion och transport. Vi såg även        
hur medvetenhet och motivation ökat efter användande av vår         
webbsida. 
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Enkätfrågor och svarsalternativ (Bilaga 1) 
 

 

Enkät ett: Din koldioxidbudget 
 

Introduktion : Vår studie handlar om studenters koldioxidbudgetar(*) och om attityd när det kommer till att leva hållbart. I det här                    

formuläret får du några frågor som handlar om koldioxidbudget och din livsstil. Efter att ha fyllt i enkäten går du in på svalna.se och gör                         

deras klimattest. Instruktioner om hur du gör detta finns i mailet. 

*Med koldioxidbudget syftar vi på utsläppen av koldioxidekvivalenter under en period av ett år. Senare i studien kommer du se dina                     

utsläpp och hur de förhåller sig till de rekommenderade utsläppen för Parismålet att hålla jordens medeltemperatur under 2 grader 

 

1. KTH-mail 

2. Din ålder 

3. Vet du vad en koldioxidbudget är? 

a. Ja  

b. Nej 

4. Har du läst någon kurs i hållbarhets under din studietid på KTH? 

a. Ja 

b. Nej 

5. Jag tror att mina utsläpp relativt andras i Sverige är… 

a. Mycket lägre 

b. Lite lägre 

c. Samme 

d. Lite högre 

e. Mycket högre 

f. Vet inte 

6. Beskriv Varför 

7. Följer du en en främst vegetarisk/vegansk diet?  Kryssa i alternativet som i nuläget beskriver dig bäst 

a. Nej det gör jag inte, och jag funderar inte på att börja äta vegetariskt/veganskt 

b. Nej det gör jag inte, men jag funderar på att börja äta vegetariskt/veganskt 

c. Ja jag följer en vegetarisk/vegansk diet, men inte alltid 

d. Ja det gör jag, men har endast börjat göra det nyligen (under de senaste 6 månaderna) 

e. Ja det gör jag och har gjort det länge (längre än 6 månader) 

8. Till vardags: Använder du kollektivtrafik eller cykel som enda transportsätt? Kryssa i alternativet som i nuläget beskriver dig bäst 

a. Nej det gör jag inte, och jag funderar inte på att börja 

b. Nej det gör jag inte, men jag funderar på att börja 

c. Ja jag använder dem, men inte alltid 

d. Ja det gör jag, men har endast börjat göra det nyligen (under de senaste 6 månaderna) 

e. Ja det gör jag och har gjort det länge (längre än 6 månader) 

f. Ja det gör jag och har gjort det länge (längre än 6 månader) 

g.  

9. Långväga transporter: Väljer du att åka tåg eller något annat alternativ ex. båt, istället för flyg, vid långa resor? Kryssa i                     
alternativet som i nuläget beskriver dig bäst 

a. Nej det gör jag inte, och jag funderar inte på att börja 

b. Nej det gör jag inte, men jag funderar på att börja 



 

c. Ja jag använder dem, men inte alltid 

d. Ja det gör jag, men har endast börjat göra det nyligen (under de senaste 6 månaderna) 

e. Ja det gör jag och har gjort det länge (längre än 6 månader) 

10. Finns det några övriga beteenden du planerar eller kan tänka dig implementera för att minska dina utsläpp? Välj så många eller få                      
svar du vill och ge gärna egna förslag (Exempelsvar nedan från Svalna.se) 

a. Sänka temperaturen hemma 

b. Köpa andrahands elektronik, verktyg, inredningsprylar etc. 

c. Köpfri månad 

d. Solceller till huset 

e. Solceller till huset 

f. Spara på elen 

g. Annat... (möjlighet att ge egna svar) 

 

Enkät två: Din koldioxidbudget, del två 
 

11. Vet du vad en koldioxidbudget är? 

a. Ja  

b. Nej 

12.  Enligt Svalnas klimattest var mina utsläpp relativt andras i Sverige (2.7 ton)... 

a. Mycket lägre (lägre än 1.4 ton under genomsnittet) 

b. Lite lägre (lägre än 0.7 ton under genomsnittet) 

c. Samma 

d. Lite högre (högre än 0.7 ton över genomsnittet) 

e. Mycket högre (högre än 1.4 ton över genomsnittet) 

f. Vet inte 

13.  Var resultatet som du förväntade dig?  

a. Ja 

b. Nej 

14.  Varför? 

15.  Följer du en en främst vegetarisk/vegansk diet?  Kryssa i alternativet som i nuläget beskriver dig bäst 

a. Nej det gör jag inte, och jag funderar inte på att börja äta vegetariskt/veganskt 

b. Nej det gör jag inte, men jag funderar på att börja äta vegetariskt/veganskt 

c. Ja jag följer en vegetarisk/vegansk diet, men inte alltid 

d. Ja det gör jag, men har endast börjat göra det nyligen (under de senaste 6 månaderna) 

e. Ja det gör jag och har gjort det länge (längre än 6 månader) 

16. Långväga transporter: Väljer du att åka tåg eller något annat alternativ ex. båt, istället för flyg, vid långa resor? Kryssa i                     
alternativet som i nuläget beskriver dig bäst 

a. Nej det gör jag inte, och jag funderar inte på att börja 

b. Nej det gör jag inte, men jag funderar på att börja 

c. Ja jag använder dem, men inte alltid 

d. Ja det gör jag, men har endast börjat göra det nyligen (under de senaste 6 månaderna) 

e. Ja det gör jag och har gjort det länge (längre än 6 månader) 

17. Finns det några övriga beteenden du planerar eller kan tänka dig implementera för att minska dina utsläpp? Välj så många eller få                      
svar du vill och ge gärna egna förslag (Exempelsvar nedan från Svalna.se) 

a. Sänka temperaturen hemma 



 

b. Köpa andrahands elektronik, verktyg, inredningsprylar etc. 

c. Köpfri månad 

d. Solceller till huset 

e. Solceller till huset 

f. Spara på elen 

g. Annat... (möjlighet att ge egna svar) 

18. Efter att ha använt vår webbsida, känner du dig mer medveten om dina utsläpp? 

a. Ja 

b. Nej 

19.  Varför? 

20.  Efter att ha använt vår webbsida, känner du dig mer motiverad att ändra dina beteenden för att vi ska nå hållbarhetsmålen? 

a. Ja 

b. Nej 

21.  Varför? 

22. Efter att ha använt vår webbsida, finns det några beteenden du planerar eller kan tänka dig implementera för att minska dina                      
utsläpp? Du kan välja flera alternativ och ge gärna egna förslag (Exempelsvar nedan från Svalna.se) 

a. Sänka temperaturen hemma 

b. Köpa andrahands elektronik, verktyg, inredningsprylar etc. 

c. Köpfri månad 

d. Solceller till huset 

e. Solceller till huset 

f. Spara på elen 

g. Annat... (möjlighet att ge egna svar) 

23.  Bidrog vår webbsida till någon/ några av dessa beteendeförändringar? 

a. Ja  

b. Nej 

24. Varför? 

 

 

 

 



TRITA-EECS-EX-2019:186

www.kth.se




