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LIVSMEDELSVAL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ 

Coachning som komplement till en Quantified Self-applikation 
 
 
 
Sammanfattning 
Ett viktigt ämne i dagens samhällsdebatt är miljöfrågor och visionen om en hållbar utveckling. 
En fjärdedel av svenska hushålls klimatutsläpp kommer från maten vi äter och följaktligen kan 
en förändring av svenska hushålls konsumtionsmönster bidra till en mer hållbar utveckling 
(Livsmedelsverket, 2013). Det är dock svårt att uppnå en bestående förändring i människors 
beteende i vardagen. Individuell loggning av ens vanor, så kallad Quantified Self, har visat sig 
vara ett bra hjälpmedel för att uppnå förändringar i beteendet. Individuell coachning, som 
bygger på att ofta påminna en person om att ändra beteendet, har även påvisat positiva resultat. 
Båda dessa metoder kan enkelt implementeras med hjälp av smartphones. 
 
Syftet med denna studie är att utvärdera effekten av att integrera individuell coachning med en 
Quantified Self-applikation. Undersökningen baseras på en jämförelse mellan två grupper som 
båda fick använda en Quantified Self-applikation men där bara ena gruppen fick individuell 
coachning. Deltagarnas användning av applikationen och deras beteende vid sina livsmedelsval 
studerades under två veckor. I analysen kartlades även förändringar av individernas inställning 
till miljö- och klimatfrågor samt om deras intresse för dessa frågor påverkats. 
 
Resultatet tyder på att coachningen inte bidrog till någon skillnad i användningen av 
applikationen. Däremot bidrog coachningen till att deltagarna kände både ökat intresse och 
ansvar för miljö- och klimatfrågor. Detta berodde på att deltagarna i samband med coachningen 
erhöll information som resulterade i en djupare förståelse och insikt, vilket i sin tur ledde till 
ökad motivation. Motivation är troligen den viktigaste faktorn för att uppnå ett målbeteende 
eller en förändring av beteende. Slutsatsen är att Quantified Self kombinerat med individuell 
coachning kan vara ett effektivt medel för att hjälpa människor att uppnå en förändring i sitt 
beteende. 

 



  

FOOD CHOICES FOR A BETTER ENVIRONMENT 

Coaching as a complement to a Quantified Self-application 
 
 
 
Abstract 
An important issue in the current social debate is the environment in general and the vision of a 
sustainable development. A quarter of the Swedish households’ carbon emissions come from 
the food we eat and consequently, a change in Swedish households’ consumption patterns is 
necessary to achieve a sustainable development (Livsmedelsverket, 2013). It is difficult to 
achieve a lasting behavioral change. Individual logging of one’s habits, so-called Quantified 
Self, has proven to be a beneficial tool for changing people’s behaviors. Individual coaching, 
which is based on reminding a person about changing their behavior, have also shown positive 
results. Both of these methods can easily be implemented using smartphones.  
 
The purpose of this study is to evaluate the effect of integrating individual coaching with a 
Quantified Self-application. The study is based on a comparison between two groups, both of 
which used a Quantified Self-application, but only one of the groups received individual 
coaching. The following aspects were studied: The participants’ use of the application and their 
food choices during two weeks and changes in the participants’ interest and attitudes towards 
environmental and climate related issues. 
 
The result suggests that individual coaching did not contribute to any difference in the use of the 
application. However, we found that coaching contributed to increased interest and 
responsibility among the participants regarding environment and climate. The information that 
was given in conjunction with the coaching resulted in a deeper understanding and insight 
among the participants and that in turn contributed to increased motivation. Motivation is 
probably the most essential factor to achieve a target behavior or a change in behavior. The 
conclusion is that Quantified Self combined with individual coaching can be an effective means 
of helping people to achieve a desired behavior change. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Miljöfrågor upptar en allt större del av samhällsdebatten. En av samhällets största utmaningar 
idag är klimatförändringar som följer av den globala uppvärmningen. Orsaken är antropogena1 
utsläpp av koldioxid (Zapico, Turpeinen, & Brandt, 2009). Koldioxid släpps huvudsakligen ut i 
samband med förbrukningen av fossila bränslen som idag är inkorporerad i vår livsstil. 
Transporter och uppvärmning av bostäder är naturliga områden att prioritera i försöken att 
minska beroendet av fossila bränslen. Livsmedelsverkets forskning visar dock att en fjärdedel 
av svenska hushålls koldioxidutsläpp kommer från maten vi äter. Följaktligen har även 
individens val av livsmedel en stor inverkan på klimatet. Exempelvis leder minskad konsumtion 
av animalieprodukter till en bättre miljö då utsläppen för produktion av kött uppgår till 15 % av 
världens totala koldioxidutsläpp (Livsmedelsverket, 2013). En förändring av detta 
konsumtionsmönster hos svenska hushåll är därför önskvärd för att nå en hållbar utveckling.  
 
Det är svårt för människor att uppnå en bestående förändring i beteende. De flesta faller ofta 
tillbaka till gamla vanor och mönster efter en kort tid (Wendel, 2013). ICT2 har dock visat sig 
vara ett effektivt hjälpmedel vid förändring av människors vanor och beteenden. Forskning har 
visat att ICT, framför allt mobiltelefoner, har stor potential att fungera som motivationsdrivande 
hjälpmedel eftersom ICT påverkar hur människor tänker, lär och agerar. (Zapico, Turpeinen, & 
Brandt, 2009) Mobiltelefonen är ett verktyg som har förmågan att påverka människor vid den 
optimala tidpunkten och platsen, vilket ger goda förutsättningar för att förändra en individs 
beteende (Fogg, 2009). Framför allt individuell loggning av personliga vanor med hjälp av 
smartphone-applikationer, så kallade Quantified Self-applikationer, har visat sig resultera i mer 
bestående förändringar. Tidigare forskning kring beteendeförändring har visat positiva resultat 
för individer som erhållit individuell coachning (Midden, Meter, Weenig, & Zieverink, 1983). 
Individuell coachning innebär att en erfaren person utifrån agerar som handledare och 
tillhandahåller information och motivation till individen i syfte att förändra ett beteende.  
En lockande tanke är att förstärka effekten av Quantified Self-lösningar genom individuell 
coachning. På så sätt borde det gå att få en kraftfull metod som ger bestående påverkan på 
människors beteende.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur en kombination av individuell coachning och en 
Quantified Self-applikation kan användas för att förändra en persons beteende. Vår hypotes är 
att med individuell coachning kan en person få fler insikter, högre motivation och mer kunskap 
än enbart med användningen av en Quantified Self-applikation och därigenom påverkas starkare 
till att förändra ett beteende.  
  

                                                        
1 Skapad eller orsakad av människan. 
2 Information- and communication technology (Informations- och kommunikationsteknik) 
innefattar teknik som stationära och bärbara datorer samt deras programvaror, internet och 
mobiltelefoner (Salanova, 2013). 
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1.3 Frågeställning 
Hur påverkar individuell coachning kombinerat med Quantified Self-applikationer användares 
engagemang och beteende kring livsmedelskonsumtion? Specifikt undersöks förändringar av 
beteende och motivation för att göra mer miljövänliga livsmedelsval. 
 

1.3.1 Arbetsfrågor 
• Hur påverkar individuell coachning användarnas inställning till och användning av en 

Quantified Self-applikation? 
o Bidrar coachning till skillnader i beteende jämfört med användare som inte får 

individuell coachning? 
• Bidrar användning av applikationen till ökat intresse för miljö- och klimatfrågor? 

o Skiljer sig resultatet åt mellan användare som känner olika grad av oro för det 
globala miljöproblemet? 

• Vad är den huvudsakliga drivkraften bakom användarnas bruk av applikationen? 
 
 

1.4 Avgränsning 
Forskning har visat att yngre personer är mer oroade över miljöpåverkan än äldre (Fransson & 
Gärling, 1999). Därför avgränsades studien till att omfatta unga vuxna i åldern 20-30 år, 
studenter och arbetande, boende själva/med sambo i Stockholm. Valet föll på 
Stockholmsområdet eftersom tidigare forskning visat att stadsbor oftast är mer oroade över 
miljöförstöring är landsbygdsbor (Fransson & Gärling, 1999). Ytterligare en anledning är av 
praktiska skäl för att underlätta genomförandet av studien. 
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2. Teori och centrala begrepp 
I studien undersöks hur kombinationen av individuell coachning och en Quantified Self-
applikation påverkar användaren. I avsnitt 2.1 presenteras de centrala begrepp som används i 
uppsatsen. För att kunna diskutera resultaten är det även av stor vikt att det finns relevanta 
teorier att utgå ifrån. Vi har valt att titta på beteendeförändring med hjälp av Fogg’s Behavior 
Model, inre och yttre motivation samt upplägg av effektiv coachning enligt Midden et al. (1983) 
som presenteras i avsnitt 2.2. 
 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Smartphones 
Mobiltelefoni har i samband med smartphonens utveckling och tillväxt gått från att fungera som 
en plattform för SMS och telefoni till att bli en teknik som människor alltid bär med sig, den 
kan ses som en förlängning av individen (Fogg, 2002). I denna studie syftar begreppet 
smartphone (smartmobil) på en mobiltelefon med internetuppkoppling, kamera, specialsydda 
datorfunktioner och satellitnavigator. De specialsydda datorfunktionerna benämns applikationer 
(Nationalencyklopedin, 2014).  
 

2.1.2 Captology 
Captology är läran om hur teknik, främst datorer, kan användas som ett verktyg för att påverka 
människors attityder och beteenden. På engelska benämns dessa verktyg som Persuasive Tools3.  
Forskning inom området captology har bedrivits av B. J. Fogg, beteendeforskare vid Stanford 
University. Ett Persuasive Tool är ett verktyg som till exempel loggar och presenterar statistik 
över användarens beteende. Verktygets egenskaper fungerar som hjälpmedel för att förändra 
användarens attityd och beteende genom att göra ett önskat mål lättare att uppnå och leda 
användaren rätt på vägen. (Fogg, 2002) 

2.1.3 Persuasive Tools och miljö 
De senaste åren har forskning fokuserat på hur captology kan användas med syfte att påverka 
och skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt beteende hos människor, så kallade Climate 
Persuasive Services (Zapico, Turpeinen, & Brandt, 2009). 
Det finns ett antal teorier om varför teknik och smartphones fungerar speciellt bra som 
Persuasive Tools varav följande är relevanta för studien (Zapico, Turpeinen, & Brandt, 2009; 
Fogg 2002; Wendel 2013): 

• The Principle of Convenience innebär att då smartphonen ständigt finns lättillgänglig 
för sin användare så skapar det en möjlighet till fortgående interaktion. Principen är en 
förutsättning för studien eftersom användarna behöver logga sina vanor med hjälp av en 
smartphone-applikation. The Principle of Convenience öppnar upp för nästa teori: 

• The Principle of Kairos innebär förmågan att kunna presentera ett övertygande 
meddelande till användaren vid exakt rätt tidpunkt. Ett exempel på detta kan vara att ett 
meddelande presenteras på smartphonen med en påminnelse om att köpa ekologiska 
livsmedel när användaren går in i matbutiken. Denna egenskap är en av smartphonens 
största fördelar som Persuasive Tool. 

                                                        
3 I denna uppsats används den engelska termen på grund av att en bra översättning till svenska 
saknas. 
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• The Principle of Tunneling innebär att tekniken guidar användaren genom processen att 
förändra en vana samtidigt som fakta presenteras för användaren om sina egna 
framsteg. Ett exempel kan vara en Quantified Self-applikation vars syfte är att hjälpa 
användaren till ett hälsosammare liv genom att den presenterar individuella mål, 
information om användarens kaloriintag samt recept. 

• The Principle of Social Comparison innebär att individer ges möjlighet att jämföra sig 
själva och sina prestationer med andras i liknande situationer. 

 

2.1.4 Quantified Self 
Att regelbundet logga data om sina egna biologiska, fysiska eller omgivningsmässiga beteenden 
kallas Quantified Self (Swan, 2013). Idag finns det ett antal olika Quantified Self-applikationer 
till smartphones. Applikationerna används främst som verktyg för att logga olika aspekter på 
vardagslivet vilket kan underlätta för individer att uppnå personliga mål. Användningsområdet 
är stort och några vanliga områden är: träning, matvanor, ekonomi och sömn. Det finns fler 
benämningar av Quantified Self, bland annat life-tracking, self-tracking och life-logging. I 
denna studie används begreppet Quantified Self med förkortningen QS. 
 
Tidigare forskning om QS 
Forskning om QS har visat att genom att logga sina egna vanor skapas kunskap och en 
kännedom om användaren. Insikten leder till en djupare förståelse om användarens egna 
beteenden och en möjlighet att påverka vardagliga vanor skapas (Waltz, 2012; Swan 2013).  
År 2007 genomfördes en amerikansk studie med 2767 deltagare kring människors hälsa vars 
resultat tyder på att målsättning och loggning är ett bra motivationshöjande incitament (DM, C, 
V, & et al, 2007). Att presentera själv-loggade data om en användares beteende kan följaktligen 
leda till att han uppnår personliga mål och beteendeförändringar.  
Dock råder det delade meningar om enbart objektivt presenterad data kan motivera användare 
tillräckligt för att förändra ett beteende. Studier har visat att endast 10 % av befolkningen i USA 
som använder QS-applikationer faktiskt ändrar ett beteende då de får tillgång till själv-loggad 
data. Dessa 10 % består av personer som antingen är intresserade specifikt av de data som 
presenteras eller är teknikentusiaster. Resterande 90 % kände behov av ytterligare en drivkraft 
som exempelvis belöningar, coachning eller socialt nätverkande och erkännande för att förmå 
sig att genomföra en beteendeförändring. (Waltz, 2012)  
En annan form av kritik som riktats mot QS är det faktum att det endast går att logga beteenden 
som går att mäta i siffror vilket resulterar i att beteenden som inte är lika självklara att mäta 
förbises (Rivera-Pelayo, 2012). Vidare debatteras problemet att de flesta QS-applikationer i 
dagsläget inte hämtar in data automatiskt utan kräver en manuell inmatning från användaren. 
Följaktligen är applikationerna beroende av kontinuerlig uppmärksamhet från användaren som 
loggas för att kunna visa sammanhängande serier av mätvärden. Detta påverkar resultatet 
eftersom användaren omedvetet gör en subjektiv tolkning av när och vilka data som ska 
registreras. 
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2.2 Teori 

2.2.1 Fogg’s Behavior Model (FBM) 
Fogg (2009) beskriver en modell för att förstå drivkraften bakom mänskliga beteenden, Fogg’s 
Behavior Model (FBM). Modellen hävdar att för att en person ska utföra ett så kallat 
målbeteende (target behavior), måste tre faktorer vara uppfyllda: motivation, förmåga och en 
trigger. Triggern fungerar i modellen som en påminnelse eller uppmaning till individen att 
utföra ett målbeteende. 
 

 
Figur 1a, och 1b: Illustration av Fogg’s Behavior Model (Fogg, 2009) 
 
Modellen beskriver relationen mellan att vara motiverad och ha förmågan att utföra ett 
målbeteende. Figur 1a visar att ju högre en persons motivation och förmåga är, desto mer 
sannolikt är det att personen kommer att utföra ett målbeteende. Inom FBM finns tre 
huvudsakliga drivkrafter som påverkar motivationen: njutning/smärta, hopp/rädsla samt social 
acceptans/social avvisning. Speciellt relevant för denna studie är drivkraften hopp/rädsla som 
innebär att motivationen ökar på grund av att individen inser de positiva eller negativa 
konsekvenserna av sina handlingar. Ett exempel är att motivationen till att äta mindre kött ökar 
då individen inser de positiva konsekvenser beteendet har på det egna koldioxidutsläppet och 
därmed på miljön. 
 
Enbart motivation och förmåga hos en individ, oavsett hur höga de egenskaperna är, är dock 
inte tillräckligt för att en individ ska utföra en målbeteende. Utöver motivation och förmågan att 
utföra ett målbeteende så krävs enligt FBM en trigger eller utlösare. Ett exempel på en trigger är 
ett SMS från barnen som påminner en pappa om att köpa mjölk när han går förbi matbutiken. 
Utan en lämplig trigger kommer målbeteendet inte att uppnås. Det krävs dock att individen 
ligger ovanför ett tröskelvärde för att triggern ska ha någon effekt. Om individen har tillräckligt 
hög motivation och/eller förmåga att genomföra ett målbeteende så hamnar individen ovanför 
tröskelvärdet och triggern kommer att utlösa målbeteendet. Om personen ligger under 
tröskelvärdet så kommer triggern inte att leda till ett målbeteende (se figur 1b). 
En lyckad trigger har enligt FBM tre gemensamma drag: den måste uppmärksammas, associeras 
med målbeteendet och inträffa vid rätt tidpunkt. Att triggern måste ske vid ett lämpligt tillfälle 
för att övertala individen, The Principle of Kairos, är det kritiska momentet i FBM. Om 
tidpunkten är fel kommer målbeteendet inte att uppnås.  
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2.2.2 Inre och yttre motivation 
Att vara motiverad innebär att man som individ berörs av olika faktorer som väcker, formar och 
riktar ett beteende mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2014). Man skiljer mellan olika typer 
av motivation baserat på orsaken som gav upphov till handlingen. Den mest grundläggande 
skillnaden är huruvida motivationen kommer inifrån individen, inre motivation (intrinsic 
motivation), eller om den kommer utifrån, yttre motivation (extrinsic motivation). (Ryan, 2000) 
 
Inre motivation 
Inre motivation definieras av att en handling utförs på grund av individens personliga njutning 
och intresse. Motivationen kommer enbart att existera då individen själv finner intresse för 
handlingen som utförs. Inre motivation kan påverkas av yttre faktorer. Den inre motivationen 
kan ökas genom uppmuntrande kommentarer utifrån om den utförda handlingen, vilket ökar 
individens självkänsla. Yttre faktorer kan också ha en negativ inverkan på individens inre 
motivation. Den inre motivationen kan försvagas när en individ känner prestationsångest eller 
om individen upplever att någon styr dess handlingar och beteende. (Ryan, 2000) 
 
Yttre motivation 
Yttre motivation definieras av att en individ utför en handling för att den ska leda till ett 
alternativt utfall, oavsett om handlingen anses intressant eller inte av individen. Vanliga 
exempel är belöningar, vinstintresse, konkurrens samt bekräftelse. Man skiljer på olika typer av 
yttre motivation och följande begrepp är relevanta för studien: 

• Identifikation (identification), innebär att en individ ser en handling ur ett större 
perspektiv. Således finns alltså ett värde i att utföra aktiviteten för att skaffa sig 
tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att uppnå ett större mål, exempelvis att lära 
sig glosor för att så småningom kunna tala ett nytt språk. 

• Externa krav (external regulation), innebär att en individ utför en handling enbart för 
att tillfredsställa ett externt krav. Ett exempel är att läsa en bok enbart för att läraren har 
gett det i uppgift. 

Yttre motiverade handlingar är således i många fall inte intressanta för individen på ett 
personligt plan. Den primära orsaken till att människor utför en sådan handling är att de vill 
känna en samhörighet i olika sociala konstellationer, till exempel i familjen, skolklassen eller i 
samhället. (Ryan, 2000) 
 

2.2.3 Individuell coachning 
Individuell coachning innebär att en erfaren person agerar handledare och ger information och 
motivation till en individ. Informationen, även kallad feedback, kan innefatta allt från 
uppmuntrande kommentarer till generell information om det aktuella ämnet. Forskning har visat 
att coachning med individuell information om individens prestation har god inverkan på 
beteendet, och ökar möjligheterna att uppnå uppsatta mål. (Midden, Meter, Weenig, & 
Zieverink, 1983) 
 
Midden et al. (1983) har definierat några effektiva strategier för informationen som ges i 
samband med coachningen, varav följande är relevanta för studien: 

• Informationen bör vara av generell karaktär och innefatta hur och varför man ska sträva 
efter att uppnå ett visst beteende eller mål. 

• Goda resultat har uppnåtts då information satts i relation till individens tidigare 
prestationer, som en jämförelse med individen själv.   

• Information som sätts i relation till andra individers prestationer i liknande situationer 
har visat sig vara en effektiv strategi. 
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2.2.4 Hawthorne-effekten 
Hawthorne-effekten (The Hawthorne effect) är ett fenomen som uppkommer då deltagare i en 
studie är medvetna om att de blir observerade. Resultatet påverkas, ofta till det bättre, då 
individerna agerar annorlunda mot vad de skulle gjort om de inte blivit observerade (Leonard, 
2006). 
 

2.2.5 Betydelse av teorival 
Vi har valt att endast diskutera deltagarnas beteendeförändring med hjälp av FBM. Således har 
andra faktorer, bortsett från motivation, förmåga och trigger, inte tagits i beaktande. På samma 
sätt har diskussionen begränsats till att endast innefatta inre och yttre motivation. 
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3. Metod 
Studiens syfte var att undersöka hur deltagarna upplevde en kombination av individuell 
coachning och en QS-applikation. Empiri samlades in med hjälp av enkäter, en fokusgrupp och 
jämförbar data från deltagarnas användning av applikationen. 
 

3.1 Metodval 
I studien användes en kvalitativ undersökningsmetod. Kvalitativa studier bygger på en 
forskningsstrategi där tyngdpunkten ofta ligger på ord snarare än på kvantifiering vid insamling 
och analys av data. Metoden är induktiv och tolkande och således meningsfull när studien 
ämnar undersöka upplevelser och processer för att sedan dra slutsatser utifrån dessa (Bryman & 
Nilsson, 2006). För att svara på studiens frågeställning krävdes en djupare förståelse för hur 
individer subjektivt upplever individuell coachning i kombination mer en QS-applikation. 
Således passade en kvalitativ undersökningsmetod då den erbjuder möjlighet till insikt i sociala 
och emotionella upplevelser hos deltagarna i studien. 

3.2 Utförande 
Studien utfördes med 30 deltagare där könsfördelningen var 15 kvinnor och 15 män. Deltagarna 
instruerades att varje dag under en två veckors lång period använda en förutbestämd QS-
applikation för att logga vardagliga val kring livsmedel (se avsnitt 3.5). Under perioden då 
deltagarna använde QS-applikationen erhöll hälften (14 st.) extern individuell coachning i form 
av motivation och information från en utomstående coach (se avsnitt 3.6). Resterande deltagare 
erhöll ingen coachning. I studien ingick även en inledande och en avslutande enkät samt en 
fokusgrupp. 

3.3 Studiens urval 
Studiens avgränsningar medförde att deltagarna måste uppfylla ett antal kriterier:  

• Ung vuxen i åldern 20-30 år  
• Boende i Stockholm med eller utan sambo  
• Äter animaliskt protein  
• Äger en smartphone (Android eller iOS)  

 
En strategisk rekrytering genomfördes för att finna deltagare som uppfyllde dessa kriterier. 
Rekryteringen skedde på två sätt, via sociala medier samt från en kurs vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm: Programintegrerande kurs i Medieteknik.  
Via de sociala medierna rekryterades 6 deltagare till studien. De hade en personlig relation till 
oss, som vänner eller vänners vänner. För de 24 rekryterade från kursen Programintegrerande 
kurs i Medieteknik, en kurs som läses av studenter i årskurs 1-3 på Medieteknikprogrammet, är 
deltagande i ett kandidatexamensarbete obligatoriskt. 
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3.4 Enkäter 
Enkäter delades ut vid studiens början och slut. Syftet var att skapa en uppfattning om 
deltagarnas engagemang och beteende, kring livsmedelsval, förändrades under studiens gång, 
samt hur deltagarna upplevde den individuella coachningen.  
Enkäterna utformades enligt riktlinjerna i Cohen et al. (2000). Uppgifterna bestod till största del 
av flervalsfrågor, men även några frågor av öppen karaktär där deltagarna kunde lämna ett mer 
personligt svar ingick (se bilaga 1). (Cohen, L., Manion, L., & Morrison, 2000) 
 

3.5 QS-applikationen Lift 
En marknadsundersökning genomfördes för att hitta en lämplig QS-applikation för att hjälpa 
individer att förändra eller skapa nya vanor och beteenden genom loggning. Ett antal 
användbara applikationer hittades och valet föll på Lift, tillgänglig för både Android och iOS.  
 
I Lift ansluter sig en användare till olika handlingsplaner som automatiskt genererar dagliga 
uppgifter. Om användaren utfört dagens uppgift markeras den som genomförd och användaren 
kan lämna en kommentar om dagens prestation. På så sätt agerar Lift som en guide för att skapa 
en ny vana eller beteende samt hjälpa användaren att nå det uppsatta målet. Utöver 
handlingsplaner tillhandahåller Lift visuell statistik, uppmuntrande påminnelser och social 
interaktion via diskussionsforum till användaren (se bilaga 2). Att presentera visuell statistik för 
användaren kan fungera som motivation för att prestera bättre (Fogg, 2002). Det tillsammans 
med att Lift varje dag presenterar en uppgift gör att användaren leds genom processen att skapa 
ett nytt beteende som inom captology kallas för The Principle of Tunneling (se avsnitt 2.1.3). 
 
En förstudie genomfördes där Lift utvärderades (se avsnitt 3.8). Följande möjligheter och 
begränsningar observerades: 

• Lift är en generell QS-applikation som ger användarna möjlighet att designa egna 
handlingsplaner för att uppnå ett specifikt målbeteende. Möjligheten att skräddarsy 
handlingsplaner var en stor fördel i denna studie. 

• Lift kan användas på både Android och iOS vilket minskade begränsningarna i urvalet 
av deltagarna. 

• Lift möjliggör kommunikation mellan användarna och således kan de jämföra och 
diskutera sina upplevelser. Enligt tidigare forskning har kommunikation mellan 
användare positiv inverkan på individer som försöker uppnå en beteendeförändring (se 
avsnitt 2.1.3). 

• Lift erbjuder möjligheten att kommentera hur man utfört dagens uppgift. Det finns dock 
inte möjlighet att lämna en kommentar om uppgiften inte utförts. Det bedömdes som en 
stor nackdel som begränsade förståelsen för användarnas agerande. Problemet löstes 
genom att förse deltagarna med en dagbok där de fick anteckna eventuella uteblivna 
dagsuppgifter. 
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3.5.1 Studiens handlingsplaner 
Lift erbjuder möjligheten att starta upp personliga handlingsplaner. En handlingsplan fungerar 
som en guide för hur användaren ska uppnå ett visst målbeteende. Ett exempel är att en person 
vill tillägna sig vanan att äta mer vegetarisk mat. Personen går då med i en handlingsplan vars 
syfte är att hjälpa användaren att uppnå det målet. Handlingsplanen kommer att ge användaren 
uppgifter varje dag under en uppsatt tidsperiod som ska utföras för att till slut uppnå det 
uppsatta målbeteendet. Om dagens uppgift är avklarad får denna bockas av som utförd (se figur 
2). 
 

 
Figur 2: Skärmdump över hur användaren bockar av dagens uppgift som genomförd på Lift. 
Möjlighet att skriva en kommentar ges. 

 
 

De två handlingsplanerna som skapades för studien utformades kring livsmedelsval med 
inriktning på miljö och var följande: 
Handlingsplan 1, Välj ekologiskt 
Välj ekologiskt, uppmuntrar deltagarna att handla ekologiska livsmedel. Under 14 dagars tid 
gavs samma dagliga uppgift till deltagarna: När du handlar mat, byt ut minst en utav dina varor 
mot ett ekologiskt alternativ. Att välja ekologiska livsmedel framför icke-ekologiska innebär 
mindre bekämpningsmedel i samband med odlingsprocessen, vilket är bättre för både 
människan och miljön (Livsmedelsverket, 2013). 
 
Handlingsplan 2, Ät mindre kött 
Ät mindre kött, uppmuntrar deltagarna att byta ut ett av sina dagliga mål, som vanligtvis 
innehåller kött, mot ett vegetariskt alternativ under 14 dagar (se figur 3). Att äta mindre kött är 
viktigt eftersom köttkonsumtionen står för en stor del av de svenska hushållens utsläpp 
(Livsmedelsverket, 2013). 
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Figur 3: Skärmdump i Lift för handlingsplanen ‘Ät mindre kött’ med 14 dagars instruktioner till 
deltagarna. 
 

3.5.2 Deltagarnas användning av Lift 
Deltagarna fick i uppgift att använda Lift under två veckor och gå med i de två handlingsplaner 
som skapats i studiens syfte. Om de utförde den dagliga uppgiften, i respektive handlingsplan, 
fick de logga uppgiften som genomförd. De fick även i uppgift att skriva en kort kommentar om 
hur de utfört uppgiften direkt i Lift. Om de inte genomfört den dagliga uppgiften fick de lämna 
en kommentar om orsaken i ett personligt GoogleDocs-dokument, eftersom Lift saknar 
möjlighet att kommentera om den dagliga uppgiften inte blivit utförd (se bilaga 3). Utöver dessa 
instruktioner fick deltagarna själva välja om de ville använda sig av Lifts inbyggda funktioner, i 
form av påminnelser och social interaktion via diskussionsforum. 
 

3.6 Individuell coachning 
Författarna deltog som coacher under försöksperioden. Deltagarna delades slumpmässigt upp i 
två grupper varav den ena erhöll coachning, grupp GC, och den andra inte, grupp GiC. GC 
bestod av 14 personer varav 10 rekryterades via den externa kursen på KTH och övriga via 
sociala medier. GiC bestod av 16 personer varav 14 rekryterades via den externa kursen. Den 
ojämna fördelningen mellan grupperna berodde på ett avhopp från grupp GC. Deltagarna i GC 
informerades om att det skulle ske en återkoppling angående deras prestationer under perioden 
de använde Lift. Informationen gick ut till GC för att undvika eventuella överraskningsmoment 
som möjligen kunde uppfattas som intrång i deras privatliv. 
 
Coachningen bestod av SMS samt mail och påminde deltagarna om uppgifterna de skulle 
utföra. Därför fungerade coachningen delvis som en trigger under försöksveckorna. 
Coachningen gavs i samband med en passande social situation eller tidpunkt, exempelvis tips på 
ekologiskt vin i samband med helgen eller recept på vegetariska matlådor lagom till starten på 
en ny vecka. För mer specifikt coachning-upplägg se bilaga 4. 
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I sin helhet inspirerades coachningen av The Principle of Tunneling (se avsnitt 2.1.3). 
Informationen som gavs i samband med coachningen baserades på teorier kring upplägg av 
effektiv coachning (se avsnitt 2.2.3) samt om Persuasive Tools (se avsnitt 2.1.3). Informationen 
som deltagarna erhöll i samband med coachningen var av: 

• Uppmuntrande karaktär kring deltagarens användning av Lift. Exempelvis: “Hej 
deltagare X! Idag var din första dag på Lift. Bra jobbat och fortsätt så”. 

• Jämförande karaktär kring deltagarens användning av Lift. Exempelvis: “Hej deltagare 
X, förra veckan checkade du av nästan alla uppgifter. Vad duktig du har varit, fortsätt 
köp ekologiskt den här veckan”.   

• Generell karaktär med information om aktuella miljöproblem, i form av text och video, 
för att bredda deltagarnas perspektiv. 
 

3.7 Fokusgrupp 
I slutet av studien hölls en fokusgrupp med 4 deltagare från GC. En fokusgrupp är en kvalitativ 
forskningsmetod som innebär att man genomför en gruppintervju om ett specifikt ämne för att 
få en ökad förståelse för upplevelsen (Bryman & Nilsson, 2006; Cohen, L., Manion, L., & 
Morrison, 2000). Samtliga deltagare rekryterades via den externa kursen på KTH. 
Rekryteringen skedde via en förfrågan på mail. Fokusgruppen leddes av oss och deltagarna fick 
diskutera ämnet relativt fritt med utgångspunkt från ett antal givna frågor (se bilaga 5). 
 

3.8 Förstudie 
En inledande förstudie genomfördes av författarna samt en anställd på KTH som deltagare. 
Syftet var att optimera huvudstudiens kvalitet samt att få en bättre förhandsuppfattning om 
deltagarnas upplevelse. 
Förstudien innefattade en veckas användning av Lift med tre handlingsplaner vilket gav totalt 
tre uppgifter per dag. Det visade sig att omfattningen uppfattades som överväldigande varför 
endast två handlingsplaner implementerades under studien. För övriga möjligheter och 
begränsningar som påträffades hos Lift se avsnitt 3.5. I förstudien utvärderades även de två 
enkäterna för att säkerställa att frågorna var ställda på ett tydligt sätt samt att de var relevanta 
för studiens syfte och frågeställning. 
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4. Resultat 
4.1 Deltagarnas attityder innan studien 
För att få en uppfattning om deltagarnas bakgrund ställdes ett antal frågor om detta i den 
inledande enkäten. 
 

4.1.1 Drivkraft till deltagande 
Deltagarna fick svara på frågan vad som var deras huvudsakliga motivation till att delta i 
studien. Majoriteten angav att de ville vara snälla och hjälpa studenter. Av 30 deltagare svarade 
18 att de motiverades av det obligatoriska kravet att delta i ett kandidatexamensarbete, och 10 
att det var att få nya kunskaper i samband med studien. 
 

4.1.2 Uttryckt oro 

I den inledande enkäten ställdes frågan om deltagarna var oroade över det globala 
miljöproblemet (se figur 4). Hälften svarade att de ibland känner en viss oro. Bland resterande 
15 kände 9 personer oro ofta eller väldigt ofta och 6 kände sällan någon oro. Det var ingen som 
angav att de aldrig kände någon oro. 
 
 

 
Figur 4: Deltagarnas oro över det globala miljöproblemet enligt svaren på den inledande 
enkäten 
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På frågan om vem som bör ta ansvar för den globala miljön svarade 87 % (26 st.) att ansvaret 
ligger hos alla. Av dessa 87 % uttryckte 40 % (10 av 26 st.) explicit att företag och politiker bör 
ta en större ansvarsroll än den enskilda individen. Deltagare #20 kommenterade på frågan: 
 

“Jag är en typisk person som ibland tänker på hur jag ska förändra mina vanor 
till de bättre (med hänsyn till miljön). Men det slutar alltid med att jag, som en 
person, inte kan göra tillräckligt för att påverka. Vilket naturligtvis är den 
dummaste iden man kan ha.”  

 
Av deltagarna uppgav 13 % (4 st.) att de har svårt att se hur deras insats som enskild person 
skulle påverka miljön till det bättre. Även deltagare #24 uttryckte en viss känsla av hopplöshet: 

 
“Vi själva. Dock så är detta en väldigt svår uppgift för mänskligheten och går ej 
att lösa med dagens befolkning, då kravet på att ändra på dagens miljö kräver 
radikala förändringar på människans natur, vilket är i princip omöjligt.” 
 
 

4.1.3 Nuvarande livsmedelsval med avseende på miljö 

För att kartlägga deltagarnas nuvarande livsmedelskonsumtion ställdes det i den inledande 
enkäten ett antal frågor kring deras livsmedelsval. De tillfrågades om de tänker på att produkter 
ska vara ekologiska när de handlar, (se figur 5). Det var en jämn fördelning mellan de som ofta 
eller alltid köper ekologiskt och de som sällan eller aldrig gör det. 
 
 

 
Figur 5: Hur ofta deltagarna den senaste månaden tänkt på att deras livsmedel ska vara 
ekologiska när de handlat, enligt svar i den inledande enkäten 
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På frågan om vad som prioriteras vid deltagarnas val av livsmedel svarade alla utom en att 
priset var den främsta faktorn. Deltagare #3 kommenterade att det är en kostnadsfråga ifall hon 
köper ekologiska livsmedel eller inte: 
 

“Önskar att det var billigare att köpa ekologiskt, i så fall hade jag bytt ut varenda 
vara. I dagsläget handlar det mer om prioritering.”  

 
Övriga frågor som ställdes berörde ifall deltagarna tänkte på att livsmedel ska vara 
närproducerade eller ha någon miljömärkning, t.ex. MSC-märkt fisk (se figur 6 och 7). 
Gemensamt för dessa två frågor var att majoriteten svarade att de aldrig eller sällan har det i 
åtanke när de handlar. 
 

 
Figur 6: Hur ofta deltagarna den senaste månaden tänkt på att deras livsmedel ska vara 
närproducerat, enligt svar i den inledande enkäten 
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Figur 7: Hur ofta deltagarna den senaste månaden tänkt på att deras livsmedel ska ha en 
miljömärkning, enligt svar i den inledande enkäten 
 
 

4.2 Deltagarnas loggade användning 
Under de två veckor deltagarna använde Lift fick de varje dag logga om de utfört respektive 
uppgift i de två handlingsplanerna (se avsnitt 3.4.1). I detta avsnitt presenteras användarstatistik 
för båda grupperna, GC och GiC. 
 

4.2.1 Skillnad i antal loggade uppgifter hos GiC och GC 
Under studiens första vecka var det fler personer i GiC som utförde de dagliga uppgifterna (se 
figur 8 och 9). Det gällde för båda handlingsplanerna Välj ekologiskt och Ät mindre kött. Under 
studiens andra vecka var fördelningen, av antal loggade och utförda uppgifter, mellan grupperna 
GiC och GC jämnare. GC loggade marginellt fler uppgifter under den andra försöksveckan i 
handlingsplanen Ät mindre kött. I handlingsplanen Välj ekologiskt var det fortsatt GiC som 
presterade marginellt bättre. 
 
Stjärnorna i figurerna 8 och 9 representerar de dagar då GC fick individuell coachning. I 
figurerna ses inga tydliga skillnader i antalet utförda uppgifter mellan dessa dagar och de andra 
dagarna. Det råder heller ingen markant skillnad mellan grupperna under de dagar då GC fick 
individuell coachning. 
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Figur 8a: Resultat av loggningen av handlingsplanen ’Välj ekologiskt’ under första veckan. 
Staplarna anger hur många deltagare som utfört de dagliga uppgifterna i respektive grupp, 
GC (blå) och GiC (röd). Stjärnorna anger de dagar då GC fick individuell coachning. 
 
 

Figur 8b: Resultat av loggningen av handlingsplanen ’Välj ekologiskt’ under andra veckan. 
Staplarna anger hur många deltagare som utfört de dagliga uppgifterna i respektive grupp, GC 
(blå) och GiC (röd). Stjärnorna anger de dagar då GC fick individuell coachning. 
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Figur 9a: Resultat av loggningen av handlingsplanen ’Ät mindre kött’ under första veckan. 
Staplarna anger hur många deltagare som utfört de dagliga uppgifterna i respektive grupp, GC 
(blå) och GiC (röd). Stjärnorna anger de dagar då GC fick individuell coachning. 
 
 

 
Figur 9b: Resultat av loggningen av handlingsplanen ’Ät mindre kött’ under andra veckan. 
Staplarna anger hur många deltagare som utfört de dagliga uppgifterna i respektive grupp, GC 
(blå) och GiC (röd). Stjärnorna anger de dagar då GC fick individuell coachning. 
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I figur 10 visas antalet personer som inte utfört någon av uppgifterna på respektive dag under 
studien. Det genomsnittliga antalet personer skiljer sig inte åt mellan GiC och GC. Hos GiC och 
GC är medelvärdet, för antal personer som inte loggat dagens uppgift, 4 personer/dag. 
GiC:s kurva (röd) fluktuerar betydligt mer än GC:s (blå), således varierade antal personer som 
inte utfört de dagliga uppgifterna betydligt mer hos GiC per dag jämförelsevis med GC. 
 

 
Figur 10: Antal deltagare som ej utfört dagens uppgifter inom båda handlingsplanerna för 
respektive grupp, GC (blå) och GiC (röd). Stjärnorna anger de dagar då GC fick individuell 
coachning. 
 
 

4.2.2 Skillnad i prestation beroende på tidigare uttryckt oro 

För att svara på frågan om resultatet skiljer sig mellan deltagare som känner olika grad av oro 
för det globala miljöproblemet jämfördes deltagarnas prestation under studien med hur oroliga 
de angett sig vara i den inledande enkäten. Figur 11 visar hur många av de fjorton dagarna som 
deltagarna utförde dagens uppgift uppdelat med avseende på hur oroad man angett sig vara. De 
deltagare som jämförs är de som i den inledande enkäten uppgav att de sällan är oroade eller att 
de ofta är oroade. De deltagare som uttryckt att de känner oro ofta har utfört fler av de dagliga 
uppgifterna än de som känner oro mer sällan. Noterbart är att 75 % (6 av 8 st.) av deltagarna 
som uttryckt att de ofta känner stor oro har utfört dagens uppgift under minst 9 av de 14 
dagarna. Siffran motsvaras av 36 % (4 av 11 st.) i gruppen som sällan känner oro. 
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Figur 11: Antal dagar de deltagare som sällan oroar sig, gråa staplar, och ofta oroar sig, 
gröna staplar, för det globala miljöproblemet, har utfört dagens uppgifter på Lift, enligt svar i 
den inledande enkäten 
 

4.3 Deltagarnas upplevelse 
I den avslutande enkäten ställdes ett antal frågor med syfte att undersöka deltagarnas upplevelse 
av applikationen samt de dagliga uppgifterna i Lift. Syftet var att bilda en uppfattning om hur 
stor roll valet av QS-applikation hade på resultatet.  
 

4.3.1 Applikationen 
Samtliga deltagare upplevde Lifts användargränssnitt som intuitivt och ansåg att applikationen 
var enkel att använda och förstå sig på. Ett fåtal fann vissa av applikationens egenskaper 
negativa. Till exempel upplevdes Lifts inbyggda notiser och påminnelser till viss del irriterande 
och för frekventa under studiens två veckor. Relevant för studien är kommentaren från deltagare 
#17 som upplevde Lifts manuella inmatning motivationshämmande och kommenterade 
följande: 
 

“Tycker det är jobbigt när man själv måste fylla i saker. Jag själv blir inte 
motiverad av det. Jag gillar appar som styr mig mer än vad jag behöver göra. 
Som nikes fuelband.”  
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4.3.2 Lifts inbyggda funktioner 
Under studien fick deltagarna fritt välja vilka av Lifts inbyggda funktioner de önskade att 
använda. I figur 12 visas statistik om vilka av funktionerna som användes under studien. 
 

 
Figur 12: Antal deltagare som har använt de inbyggda funktionerna i Lift, enligt svar i den 
avslutande enkäten 
 
Enligt svar i den avslutande enkäten upplevde deltagarna Lifts gränssnitt som intuitivt. Figur 12 
visar att visuell statistik och påminnelserna var de funktioner som användes mest. Majoriteten 
av deltagarna har valt att inte interagera med varandra under studien eftersom diskussionsforum, 
“gilla-knappen” och kommentering av andra deltagares prestationer var de funktioner som 
användes minst. 

4.3.3 De dagliga uppgifterna 

I enkäten ställdes frågan hur deltagarna upplevde de dagliga uppgifterna som följde med 
handlingsplanerna (se avsnitt 4.3.1). Uppgiften Välj ekologiskt ansågs vara marginellt enklare 
att utföra än uppgiften Ät mindre kött. Av deltagarna svarade 58 % (17 st.) att de inte upplevde 
någon svårighet i att handla ekologiska livsmedel, medan 42 % (13 st.) ansåg att det inte var 
någon svårighet att dra ner på sin köttkonsumtion.  
Av de som angett att det inte var svårt att köpa ekologiska livsmedel hade 53 % (9 av 17) fått 
individuell coachning jämfört med 71 % (9 av 13) som angett att de inte upplevt någon 
svårighet att äta mindre kött. Majoriteten av de som upplevde att det var svårt att minska 
köttkonsumtionen angav som orsak att de inte visste vad de skulle laga för mat. Att byta ut 
enklare mål mat, som frukost och mellanmål, ansågs lättare än att byta ut något av de stora 
måltiderna lunch eller middag. Deltagare #30 kommenterade i enkäten: 
 

“Det var lätt att undvika skinkan på morgonmackan men det var svårt att göra 
något ordentligt av det.” 
 

Den främsta anledningen till att deltagarna tyckte att det var svårt att köpa ekologiska livsmedel 
var en prisfråga vilket överensstämmer med deras svar på frågan i den inledande enkäten, där 
alla utom en angav att priset var den främsta faktorn vid val av livsmedel (se avsnitt 4.1.2).       
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4.4 Fortsatt beteende hos deltagarna 

I den avslutande enkäten ställdes ett antal frågor med syfte att undersöka hur studien påverkat 
deltagarna. 
 

4.4.1 Studiens påverkan på intresse, ansvar och kunskap 
Figur 13 visar deltagarnas svar på frågan om hur de påverkats av studien. Av samtliga 30 
deltagare svarade 67 % (20 st.) att studien bidragit med motivation till att ta ett större personligt 
ansvar för det globala miljöproblemet. I GC kände 9 av 14 att studien bidragit med ett ökat 
personligt ansvar för den globala miljön, jämfört med 11 av 16 deltagare i GiC. 
Av de 33 % (10 st.) som angett att de inte kände ett ökat ansvar efter studien var fördelningen 
jämn mellan grupperna. Således råder inga stora skillnader av personligt ansvar mellan GiC och 
GC. Studien har påverkat majoriteten av deltagarna till att i fortsättningen ta ett större personligt 
ansvar för den globala miljön. 
 

 
Figur 13: Deltagarnas svar på frågan hur studien påverkat dem enligt svar i den avslutande 
enkäten. Staplarna anger hur många deltagare som svarat vad i respektive grupp, GC (blå) och 
GiC (röd). 
 
På frågan om studien bidragit med nya kunskaper svarade 11 av 14 deltagare i GC ja. I GiC var 
motsvarande antal 6 av 16. Det fanns även en skillnad mellan grupperna huruvida deltagarna 
aktivt sökt information på egen hand under studien. I GC svarade 4 deltagare ja på frågan, 
jämfört med 8 i GiC.  
I den avslutande enkäten angav drygt hälften (16 st.) av samtliga att de fått ett ökat intresse för 
miljö- och klimatfrågor efter att ha deltagit i studien. I GC svarade 10 deltagare att deras 
miljöintresse ökat jämfört med 6 i GiC.  
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I GC känner majoriteten både ett ökat personligt ansvar för miljön samt ett ökat miljöintresse 
(se figur 13). Det skiljer sig från GiC där majoriteten angav att de känner ett ökat ansvar för 
miljön men att deras intresse för miljön inte har ökat efter studien.   
 

4.4.2 Fortsatt beteende 
I den avslutande enkäten ställdes frågor om deltagarna kommer fortsätta med någon av 
uppgifterna efter studiens slut då det var av intresse att ta reda på hur deras engagemang och 
livsmedelsval påverkats av studien.  
Alla utom en svarade att de skulle fortsätta med någon eller båda av uppgifterna. I figur 14 visas 
fördelningen mellan de som svarade att de kommer fortsätta med någon av uppgifterna samt de 
som redan innan studien utförde uppgifterna och tänker fortsätta. Bland de som angivit att de 
endast kommer fortsätta med en av uppgifterna svarade betydligt fler att de i fortsättningen 
kommer att köpa ekologiska livsmedel än att äta mindre kött. 
 

 
Figur 14: Svar på frågan om deltagarna kommer fortsätta med någon av uppgifterna efter 
studien, enligt svar i den avslutande enkäten. Ljusgröna staplarna anger personer som utförde 
uppgiften innan studien och tänker fortsätta och mörkgröna staplar visar de som inte utförde 
uppgiften innan studien och tänker fortsätta. 
 
Figur 15 visar de deltagare som svarat att de kommer fortsätta med någon eller båda av 
uppgifterna, uppdelade med avseende på ifall de erhållit individuell coachning eller inte. Bland 
de som svarat att de kommer fortsätta köpa ekologiska livsmedel är fördelningen mellan GiC 
och GC jämn. På frågan om de kommer fortsätta äta mindre kött kan man avläsa en mer 
påtaglig skillnad. Av de som svarat att de inte kommer minska sin köttkonsumtion i 
fortsättningen har 10 av 13 inte erhållit individuell coachning. Av de som svarat att de kommer 
äta mindre kött hade majoriteten, 11 av 17, erhållit individuell coachning. 
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Figur 15: Deltagarnas svar på frågan om de kommer fortsätta med någon av uppgifterna efter 
studien, enligt svar i den avslutande enkäten. Staplarna anger hur många deltagare som svarat 
vad i respektive grupp, GC (blå) och GiC (röd). 
 

4.4.3 Fortsatt beteende beroende på tidigare uttryckt oro 
Figur 16 visar fortsatt beteende hos deltagare som uttryckt olika mycket oro för det globala 
miljöproblemet, i den inledande enkäten. Av de som ofta känner oro kommer majoriteten att 
fortsätta med båda uppgifterna. Det skiljer sig mot de som sällan känner oro där majoriteten 
fortsättningsvis kommer köpa ekologiska livsmedel men inte äta mindre kött. 
 

 
Figur 16: Deltagarnas svar på frågan om de kommer fortsätta med någon av uppgifterna efter 
studien, enligt svar i den avslutande enkäten. Staplarna anger antal deltagare som ofta oroar 
sig (röd) och sällan oroar sig (blå) 
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4.5 Upplevelse av den individuella coachningen 
För att undersöka om coachningen påverkat deltagarna ställdes ett antal frågor om coachningen 
i den avslutande enkäten.  
I figur 17 visas statistik över svaren på frågan hur GC upplevt den individuella coachningen. I 
GC förknippade 12 av 14 deltagare coachningen med positiva egenskaper och majoriteten ansåg 
att coachningen fungerade som en påminnelse att utföra de dagliga uppgifterna. Coachningen 
upplevdes som ett motivationshöjande incitament av 6 deltagare och samtliga av dem angav att 
de efter studiens slut kommer att fortsätta med en eller båda av uppgifterna. I GC svarade 2 att 
de förknippade coachningen med något negativt eftersom de ansåg att den var ointressant eller 
irriterande. En av dem uppskattade inte heller den som helhet. Ingen uppfattade coachningen 
som inkräktande på sitt privatliv. 
 

Figur 17: Deltagarnas svar på hur de upplevde den individuella coachningen, enligt svar i den 
avslutande enkäten 
 
Den individuella coachningen var av olika karaktär under studien (se avsnitt 3.5). GC 
tillfrågades om vilka delar av coachningen som de uppskattat (se figur 18).  
Av 14 deltagare angav 10 att de tips som de fått i samband med coachningen var den del som de 
uppskattat mest. Deltagare #3 kommenterade: 
 

“Det peppade och påminde dessutom mig själv om att äta mindre kött och äta 
mer ekologiskt.”  
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Figur 18: Deltagarnas svar på vilka delar av coachningen de uppskattade, enligt svar i den 
avslutande enkäten 
 
Majoriteten av GC angav att coachningen fungerat som en påminnelse och därför bidragit till att 
de presterade annorlunda i den bemärkelse att de utfört fler av uppgifterna under studien än vad 
de skulle gjort utan den (se figur 19). Således upplevdes och fungerade coachningen 
huvudsakligen som en påminnelse för majoriteten av GC. 
 

Figur 19: Deltagarnas svar på vilka delar av coachningen som bidragit till en förändrad 
prestation under studien, enligt svar i den avslutande enkäten  
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Även då 10 av 14 angav att de uppskattade tipsen de fått i samband med coachningen så svarade 
endast 2 att de bidrog till att de presterat annorlunda. Informationen som gavs i samband med 
coachningen uppskattades av 7 deltagare men endast 1 angav den som en orsak till att hon 
presterat annorlunda under studien. 
 

4.6 Fokusgrupp 

Syftet med fokusgruppen var att få en ökad förståelse för deltagarnas upplevelse av studien samt 
den individuella coachningen.  
 
Fyra deltagare från GC diskuterade upplevelsen med utgångspunkt från ett antal frågor. 
Samtliga upplevde att coachningen huvudsakligen fungerat som en påminnelse och uppskattade 
att den många gånger var anpassad för en social situation och tidpunkt.  

 
“Bra att ni anpassat coachningen, tyckte om vintipsen som vi fick till 
fredag/lördag eftersom jag tänkte gå till systemet samma dag.”  - Deltagare #10 
 

Deltagare #14 uppskattade de uppmuntrande SMS:en eftersom hon såg dem som en bekräftelse 
på att hon gjort ett bra jobb vilket bidrog till en ökad motivation att fortsätta med uppgifterna. 
Deltagare #12 upplevde att den uppmuntrande återkopplingen kring hans prestation ibland 
gjorde honom mindre motiverad. Anledningen var att återkopplingen var positiv och därför 
kände han att han utfört uppgifterna tillräckligt bra och inte behövde prestera bättre. Således 
utförde han färre uppgifter de efterföljande dagarna.  
Deltagare #6 uppskattade inte att coachningen kom via SMS då hon upplevde den mer som ett 
massutskick än ett personligt meddelande. Övriga uppskattade att få coachning som SMS även 
om de många gånger endast skumläste informationen som gavs. 
 
Vid diskussion om hur deltagarna upplevt applikationen Lift uttryckte deltagare #6 att 
gränssnittet var tråkigt. Deltagare #10 uppskattade framförallt diskussionsforumet och uttryckte 
en önskan om att samtliga deltagare borde ha interagerat mer med varandra och delat med sig av 
sina tips. Fokusgruppen avslutades med en diskussion om vad de fått med sig från studien. Av 
deltagarna tänker 3 av 4 fortsätta köpa ekologiska livsmedel. Deltagare #12 uttryckte en viss 
förvåning angående priset på ekologiska livsmedel då han i samband med studien insett att 
priset inte skiljer sig så mycket från icke-ekologiska livsmedel som han tidigare trott. Hälften 
tänker fortsätta att äta vegetarisk mat ibland och deltagare #14 sade att hon nu lagt sig till med 
en ny vana: 

 
“Studien gjorde skillnad för mig och min pojkvän, som inte ens var med. Han 
tvingades också att äta vegetariskt, eftersom vi bor ihop, och läste därför på om 
varför man ska göra det. Så nu kommer vi fortsätta äta vegetariskt någon gång i 
veckan” 
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4.7 Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att coachningen inte hade någon effekt på antalet loggade uppgifter inom 
respektive handlingsplan eftersom GiC presterade något bättre i båda. En skillnad var att GC 
presterade marginellt bättre under den andra veckan i handlingsplanen Ät mindre kött. Det går 
inte heller att se några skillnader i antalet loggade uppgifter mellan de dagar coachningen gavs, 
varken inom GC eller i jämförelse mellan grupperna.  
En tydlig skillnad mellan grupperna var att antalet icke utförda uppgifter varierar kraftigt dag 
för dag hos GiC i jämförelse med GC. Det rådde således en jämnare användning av 
applikationen i GC. På samma sätt kan man se en mer frekvent användning av applikationen hos 
de som i den inledande enkäten uttryckt att de ofta känner oro för det globala miljöproblemet än 
de som sällan känner oro. 
 
I GC känner majoriteten både ett ökat personligt ansvar för miljön samt ett ökat miljöintresse. I 
GiC känner majoriteten ett ökat ansvar för miljön men inte ett ökat intresse. På frågan om 
deltagarna efter studiens slut kommer att fortsätta med uppgiften att välja ekologiska livsmedel 
svarade majoriteten ja och fördelningen var jämn mellan GiC och GC. Grupperna skiljde sig åt 
på frågan om huruvida de kommer att minska sin köttkonsumtion efter studiens slut. Av de som 
svarade ja tillhörde majoriteten GC och av de som svarade nej tillhörde majoriteten GiC. 
 
Resultatet visade även att GC upplevde coachningen främst som en påminnelse att utföra 
uppgifterna och de uppskattade tipsen och informationen som gavs i samband med den. 
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5. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur en kombination av en Quantified Self-applikation och 
individuell coachning påverkar en individs motivation samt beteende kring livsmedelsval. 
Resultatet visar inga uppenbara effekter i de avseendena. Däremot uppgav en majoritet av GC 
att de i samband med studien utvecklat ett ökat personligt ansvar och intresse för miljön. Trots 
den korta perioden för studien tyder resultatet på att coachningen påverkat deltagarna till ett mer 
insiktsfullt och reflekterande förhållningssätt kring valet av livsmedel. I följande kapitel 
diskuteras olika faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
 

5.1 Uttryckt oro 
Utifrån den inledande enkäten gjordes ett försök att kategorisera deltagarna med avseende på 
deras tidigare miljöintresse. Syftet var att få en uppfattning om deras miljö- och livsmedelsval 
förändrats i samband studien. Eftersom miljöintresse är svårt att klassificera valdes istället att 
titta på resultatet utifrån den grad av oro för miljöproblemet deltagarna uttryckt i den inledande 
enkäten. En hypotes var att ju mer oro man känner inför det globala miljöproblemet desto bättre 
bör man prestera i studien. 
 
För deltagare som uttryckt olika grad av oro för det globala miljöproblemet kan en markant 
skillnad ses i antal loggade inom respektive handlingsplan. De som uttryckt starkare oro har 
loggat fler uppgifter och det kan bero på att deras motivation drivits på av rädslan för 
klimatförändringarna (se avsnitt 4.2.3). Enligt FBM finns tre väsentliga drivkrafter för en 
individs motivation varav en är hopp/rädsla. Ju mer rädsla, och således oro, en individ känner 
desto mer driver det upp individens motivation. Tillsammans med förmågan och triggern kan 
det leda till ett uppnått målbeteende (se avsnitt 2.2.1). Att känna rädsla för klimatförändringarna 
kan innebära att deltagarna ser konsekvenserna av sina livsmedelsval ur ett större perspektiv och 
därav förstår värdet av dem. Deras motivation drivs därför på ytterligare av den yttre 
motivationstypen identifikation (se avsnitt 2.2.2).  
Deltagare som oroar sig mer sällan för det globala miljöproblemet har loggat färre uppgifter. 
Deras motivation drivs inte på av rädsla eller av den yttre motivationskraften att se 
miljökonsekvenserna av deras livsmedelsval (identifikation). Det skulle också kunna förklara 
varför majoriteten av de som ofta känner oro uppger att de kommer fortsätta med båda 
uppgifterna. I motsats uppger majoriteten av deltagarna som sällan känner oro att de endast 
kommer att fortsätta med den uppgift som upplevts enklast att genomföra under studien.  
Vi tror dock att det finns en viss osäkerhet huruvida deltagarna, framförallt de som mer sällan 
känner oro, faktiskt kommer att fortsätta med de uppgifter som de uppgett. Det finns en risk att 
de inte var ärliga, varken mot studien eller sig själva, på grund av att de upplever att det inte är 
helt socialt accepterat att ställa sig skeptisk till det globala miljöproblemet. Det kan göra det 
svårt för en del att erkänna att det inte vill ta ett personligt ansvar. I kombination med att 
deltagarna vet att de är observerade kan det ha lett till att en del undanhållit sina genuina åsikter 
och gett missvisande svar, vilket påverkat resultatet negativt (se avsnitt 2.2.4). 
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5.2 Vilken effekt hade coachningen 

5.2.1 Antal loggade uppgifter 
Resultatet visar inga tendenser på att coachningen haft någon effekt på antalet utförda uppgifter 
utifrån den observerade användningen av applikationen. GiC presterade marginellt bättre i båda 
handlingsplanerna, förutom sista veckan i handlingsplanen Ät mindre kött (se avsnitt 4.2.1). Att 
GiC:s prestation sjönk kan bero på flera faktorer.  
En faktor kan vara att majoriteten av deltagarna i GiC inte ansåg att studien hade bidragit till att 
de fått ett ökat intresse för miljön. Det kan förklaras av det externa kravet att delta i studien 
(obligatorisk kurs på KTH) då yttre motiverade handlingar inte är intressanta för individen på 
ett personligt plan (se avsnitt 2.2.2). Om ett personligt intresse saknas så saknas således en inre 
motivation att utföra uppgiften. Deltagarna i GiC kan därför ha upplevt handlingsplanen Ät 
mindre kött som svår att utföra vilket minskat deras förmåga att utföra uppgiften. Om 
motivation eller förmåga att utföra en uppgift är låg kommer ett målbeteende enligt FBM inte 
att uppnås. Att GC erhållit coachning med information om hur de skulle utföra uppgifterna kan 
förklara varför GC upplevt samma uppgift som enklare att utföra. Det kan även förklara varför 
GC presterade bättre den andra veckan i handlingsplanen Ät mindre kött. 
 
En bidragande faktor till att resultatet över antalet loggade uppgifter inte skiljde sig så mycket 
mellan GiC och GC kan vara att majoriteten av deltagarna känt att de måste prestera bra 
återigen på grund av det externa kravet att delta i studien. Den förklaringen stämmer överens 
med vad deltagarna angav som den primära orsaken till varför de deltog i studien.  
Ytterligare en förklaring till det goda resultatet, inom båda grupperna, kan vara Hawthorne-
effekten. Samtliga i studien har varit medvetna om att de blivit observerade vilket kan ha 
påverkat deras prestation till det bättre. 
 
Trots att inga stora skillnader mellan antalet utförda uppgifter i de två grupperna observerades 
tyder resultatet på en jämnare prestation hos GC. Antalet uppgifter som inte blev utförda i GiC 
fluktuerade betydligt mer. Orsaken kan vara att GC upplevt coachningen som en påminnelse 
eller uppmaning till att utföra uppgifterna, medan GiC förlitat sig på sitt eget minne. En 
påminnelse likställs i FBM med en trigger vilket är en av de tre faktorerna som krävs för att 
uppnå ett målbeteende. Majoriteten i GC upplevde coachningen som motiverande och 
handlingsplanerna lättare att utföra vilket ökade deltagarnas förmåga att utföra uppgifterna. 
Således har GC genom den individuella coachningen erhållit samtliga tre faktorer som krävs för 
att uppnå ett målbeteende enligt FBM. Det står i kontrast till GiC som inte erhållit någon av 
faktorerna, vilket skulle kunna vara en förklaring till att deras prestation fluktuerade mer. 
 

5.2.2 Inställning och fortsatt beteende 
Trots att antalet utförda uppgifter inte skiljde sig märkbart mellan GiC och GC kunde ett antal 
olikheter tydas gällande hur de påverkats av studien. Majoriteten av GC känner ett ökat ansvar 
och intresse för miljön efter studien, vilket skiljer sig från GiC där majoriteten enbart känner ett 
ökat ansvar. Vår teori om varför gruppernas intresse för miljön skiljer sig åt är att informationen 
GC erhållit resulterat i nya kunskaper och insikter vilket bidragit till en djupare förståelse. En 
djupare förståelse skulle kunna förklara det ökade intresset hos GC. Att GiC ändå känner ett 
ökat ansvar snarare än ett ökat intresse kan bero på att de genom att delta i studien tvingats 
reflektera kring deras livsmedelsval samt vilka konsekvenser olika livsmedelsval medför. 
Mer information och således en djupare förståelse hos GC skulle även kunna förklara varför de 
upplevde uppgiften att äta mindre kött som enklare att utföra än GiC.  
Det överensstämmer med svaret från GiC som angett att anledningen till att det var svårt att äta 
mindre kött var bristen på kunskap om näringsinnehåll samt recept. 
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Resultatet tyder således på att coachningen bidragit med information som medfört att deltagarna 
känner både ökat intresse och ansvar inom ämnet. Ett ökat ansvar och intresse kombinerat med 
uppmuntrande kommentarer har ökat den inre motivationen hos GC. En ökning av inre 
motivation kan förklara varför majoriteten av GC presterat mer stabilt under studien samt vill 
fortsätta med uppgifterna efter studiens slut. 
 

5.2.3 Upplevelse 
Coachningen utformades med syftet att vägleda deltagarna genom studien och baserades på The 
Principle of Tunneling (se avsnitt 3.5). Den var således framgångsrik ur den synpunkten att 
majoriteten av deltagarna i GC upplevde att coachningen bidrog till att de presterade bättre än 
vad de skulle gjort utan den. Detta berodde främst på att coachningen fungerade som en 
påminnelse och att den motiverade dem. Trots detta observerades inga skillnader i antalet 
loggade uppgifter, varken i jämförelse mellan grupperna, men inte heller mellan de dagar då GC 
erhöll individuell coachning. 
 
De tre faktorerna inom FBM ger återigen en rimlig förklaring till det likvärdiga resultatet 
mellan grupperna. Coachningen bidrog visserligen till en förhöjd känsla av motivation hos GC, 
men det externa kravet att delta i ett kandidatexamensarbete kan ha varit en ännu starkare 
drivkraft att prestera för båda grupperna, vilket kan ha överskuggat coachningens effekt. Det 
externa kravet att delta, kombinerat med att uppgifterna utformats så att deltagarna skulle ha en 
hög förmåga att utföra dem, ledde till att det inte fanns något direkt behov av coachningen. 
Resultaten visar dessutom att trots att deltagarna i GC uppskattade att få tips i samband med 
coachningen så använde de inte tipsen i praktiken. Så även om coachningen fungerat som en 
trigger kan det ha funnits andra faktorer inom båda grupperna som fungerade på ett likvärdigt 
sätt. Ett exempel är Lifts inbyggda påminnelser som hälften av samtliga deltagare valde att 
använda. 
 

5.3 Applikationens roll i studien 
Kritik som riktades mot Lift var bland annat att den krävde manuell loggning, vilket kan ha 
påverkat deltagarnas motivation negativt. Det var dock bara en deltagare som tog upp detta 
vilket tyder på att den faktorn knappast påverkat resultatet och deltagarnas motivation överlag. 
Studien pågick endast under två veckor och manuell inmatning skulle eventuellt kunna vara en 
motivationshämmande faktor om studien fortsatt en längre tid. 
 
En viktig teori inom captology är The Principle of Social Comparison som innebär att 
användare kan kommunicera och ta del av varandras erfarenheter (se avsnitt 2.1.3). Deltagarna 
visade dock inte något intresse för de funktioner i Lift som öppnat upp för social interaktion, 
exempelvis diskussionsforumet eller möjlighet att kommentera och gilla andras prestationer. De 
funktioner som de har uppskattat är den visuella statistiken över deras prestationer samt Lifts 
inbyggda påminnelser. Det tyder på att det är funktioner som visar information om deltagarnas 
personliga prestation som är de mest intressanta. 
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5.4 Metodkritik 

5.4.1 Studiens urval 
Urvalet av deltagare var inhomogent med avseende på tidigare miljöintresse. Miljöintresse är 
svårt att definiera och mäta och kan ha bidragit med olika ingångsnivåer av kunskap och 
engagemang i studien och således påverkat resultatet. 
 
Eftersom 24 av 30 deltog på grund av det externa kravet från KTH kan resultatets reliabilitet 
påverkats av urvalet. Några konsekvenser det externa kravet medfört diskuteras närmare i 
avsnitt 5.2. Kravet kan även ha bidragit till att deltagarna saknat ett genuint och personligt 
intresse till studien. Ett personligt intresse är en väsentlig faktor för att uppnå en förändring i 
beteende och således ett tillförlitligt resultat. Kravet kan även ha bidragit till fusk i antalet 
loggade uppgifter per dag då deltagarna inte vill riskera att bli underkända i momentet att delta i 
en kandidatexamensarbete, trots att det inte var obligatoriskt att rapportera utförda uppgifter 
varje dag. Övriga sex deltagare som hade en personlig relation till oss kan ha påverkat 
resultatets reliabilitet i den bemärkelsen att de kan ha presterat bättre för att vara oss till lags. 
 

5.4.2 Studiens längd 
Studien pågick i två veckor vilket är en för kort period för att kunna mäta och uppnå en 
eventuell beteendeförändring. Idealt hade varit att låta studien pågå under en längre tid vilket 
hade bidragit till en högre reliabilitet och validitet. En längre studieperiod hade även varit 
positivt för resultatet i den bemärkelsen att den externa motivationen att delta i studien hade 
minskat och därav gett ett mer korrekt resultat. 
 

5.4.3 Den manuella inmatningen i applikationen 
Kritik som riktats mot manuell inmatning hos Quantified Self-applikationer är att vad som anses 
vara en korrekt utförd uppgift är en subjektiv tolkning. I denna studie kan deltagarna tolkat vad 
som räknas som en utförd uppgift olika. Vissa deltagare kan ha högre krav på vad som krävs för 
att en uppgift kan anses vara utförd vilket kan ha bidragit till ett missvisande resultat av antal 
loggade uppgifter. 
 

5.4.4 Coachningen 
Coachning och handledning bör tillhandahållas av en erfaren person. I denna studie agerade vi, 
författarna, som coacher och vi saknar tidigare erfarenhet inom området. Det kan ha bidragit till 
att coachningen och dess innehåll inte gavs till deltagarna på ett optimalt sätt. 
 

5.4.5 Valet av uppgifter 
Studiens uppgifter valdes på en nivå för att passa deltagarnas ekonomi och livsstil. Det är i 
verkligheten inte rimligt att få coachning för dessa typer av uppgifter. Uppgifterna valdes så att 
deltagarna skulle anse dem lätta att genomföra och således ha en hög förmåga att utföra dem 
vilket gjorde att rimligheten hos uppgifterna förbisågs. 
 

5.4.6 Utformning av enkäter 
Ett fåtal frågor i den inledande enkäten har inte varit relevanta för studiens resultat då svaren 
inte använts. Den ursprungliga idén att kategorisera deltagarna efter deras miljöintresse valdes 
bort och således blev ett antal frågor i den inledande enkäten irrelevanta. 
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5.5 Forskningsetiska förhållningssätt 
Beroende på vilken sorts undersökning som utförs så skiljer sig de etiska överväganden som bör 
göras i samband med undersökningen. Vid en kvalitativ undersökning blir det främst vid två 
tillfällen aktuellt att göra ett etiskt övervägande (Merriam, 1998). Dels när insamlingen av data 
sker samt när resultaten publiceras. Samtliga deltagare i studien var informerade om att deras 
deltagande var frivilligt. Även då vissa deltog på grund av den externa kursen på KTH så hade 
de rätt att avbryta sitt deltagande under studiens gång. En av uppgifterna, köp mer ekologiskt, 
kunde medföra högre kostnader för deltagarna under studien. Det kompenserades med uppgiften 
att de skulle välja bort kött, vilket kan ha bidragit till en lägre livsmedelskostnad. 
Deltagarna i GC var informerade om att återkoppling skulle ske om deras prestation under 
studien. Även då coachningen kunde uppfattas som inkräktande på deras privatliv och som en 
påtryckning till att prestera så var det ingen av de som upplevde det. Vid fokusgruppen gav 
samtliga sitt godkännande till inspelning samt citering av det som sades. 
I samband med publicering av resultaten har samtliga deltagares namn presenteras i form av 
nummer och således kommer ingen information presenteras som kan leda till att deltagarnas 
identitet avslöjas.  
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6. Slutsats 
Studiens frågeställning var: 
“Hur påverkar individuell coachning kombinerat med Quantified Self-applikationer användares 
engagemang och beteende kring livsmedelskonsumtion? Specifikt undersöks förändringar av 
beteende och motivation för att göra mer miljövänliga livsmedelsval.” 
 
Resultatet visar att coachningen inte har bidragit till skillnader i antalet loggade uppgifter vid 
jämförelse mellan gruppen som erhöll coachning (GC) och gruppen som inte erhöll coachning 
(GiC). Det är svårt att avgöra om det likvärdiga resultatet beror på brister i metoden eller om 
coachningen inte haft någon effekt. Det går därför inte att dra några generella slutsatser om hur 
coachningen påverkat deltagarnas användning av Lift.  
Det likvärdiga resultatet kan bero på att urvalsgruppen saknat ett genuint intresse och 
motivation till att förändra en vana. En viktig observation är att de deltagare som ofta oroar för 
det globala miljöproblemet använt Lift mer frekvent. Det är även till största del dessa deltagare 
som uttryckt att de kommer fortsätta med uppgifterna efter studiens slut. 
 
Resultatet tyder på att majoriteten av deltagarna upplevt att coachningen bidragit till att de 
presterat bättre än vad de skulle gjort utan den. Coachningen upplevdes huvudsakligen som en 
påminnelse att utföra uppgifterna och deltagarna angav även att den motiverat dem till att 
prestera bättre under studien. Deltagarna angav att de främst uppskattade tipsen och 
informationen som gavs i samband med coachningen. Detta är troligtvis anledningen till att 
deltagarnas intresse och känsla av ansvar för miljön har ökat i samband med studien. Vi tror 
således att informationen och tipsen resulterat i en djupare förståelse och insikt. 
En slutsats vi drar är att coachningen verkar ha bidragit till en större förståelse samt ökat 
engagemang och intresse för miljö- och livsmedelsval. Trots den korta studieperioden är det 
tydligt att coachningen påverkat deltagarna till ett mer insiktsfullt och reflekterande 
förhållningssätt kring valet av livsmedel. 
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7. Framtida forskning 
Studien ger inte underlag för att dra några generella slutsatser om hur användarnas beteende 
förändrats. Resultaten tyder dock på att coachningen har haft en positiv effekt på användarnas 
beteende och inställning till miljö- och klimatfrågor. För framtida forskning vore det intressant 
att göra en studie med deltagare där samtliga har ett genuint intresse av att förändra sitt beteende 
till att bli mer miljövänligt och klimatsmart. 
Det vore även intressant att se hur coachning fungerar som ett komplement till en automatiskt 
loggande Quantified-Self applikation, till exempel hur direkt återkoppling om koldioxidutsläpp 
skulle påverka konsumenter vid inköp av livsmedel. 
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9. Bilagor 
9.1 Enkätfrågor 
Inledande enkät 
Ange din mailadress 
Din mailadress kommer inte att publiceras. 
(textfält) 
 
Ange ditt telefonnummer 
För att vara med i studien måste vi om behov finns kunna kontakta dig per telefon. Dina 
uppgifter kommer inte att lämnas ut. 
(textfält) 
 
Hur gammal är du? 
(18-22 år, 23-26 år, 27-30 år, Över 30 år) 
 
Är du vegetarian? 
Du räknas som vegetarian (i den här studien) om du inte äter kött. Mjölkprodukter och ägg går 
bra. 
(Ja, Nej) 
 
Använder du idag någon s.k. Life-tracking applikation till mobilen? 
Life-tracking är när man loggar vardagliga saker. Så som Runkeeper loggar din träning, Sleep 
Cycle loggar hur du sover och LifeSum som räknar dina kalorier. 
(Ja, Nej) 
 
Vad är viktigast för dig när du handlar/väljer livsmedel? 
Välj max två av alternativen nedan 
(Pris, Varumärke, Förpackningen/Utseende på förpackning, Ekologisk, Närproducerat, Övrigt 
(skriv vad nedan)) 
 
Är något annat viktigt för dig när du handlar/väljer livsmedel? 
(textfält) 
 
Har du under den senaste månaden, när du handlat livsmedel, tänkt på att produkter ska vara: 
Ekologisk/Kravmärkta, Närproducerade, Certifierad palmolja (t.ex. RSPO), Miljömärkt fisk & 
skaldjur (t.ex. MSC-märkning)? 
(Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid) 
 
Är du idag oroad över det globala miljöproblemet? 
Så som global uppvärmning, utsläpp, skövling av regnskog, utfiske etc. 
(Väldigt oroad, Ofta oroad, Ibland oroad, Sällan oroad, Aldrig oroad) 
 
Vilka anser du bör ta ansvar för den globala miljön? 
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(textfält) 
 
Har du ytterligare några tankar att tillägga om dina miljövanor och val? 
(textfält) 
 
 
 
Avslutande enkät 
Ditt namn: 
(textfält)  
 
Ange din mailadress om du vill vara med i utlottningen av biobiljetter 
(textfält) 
 
Hur upplevde du Lift under studieperioden? 
(Lätt att använda och förstå sig på, Svår att använda och förstå sig på) 
 
Vad var den huvudsakliga drivkraften till att du använde Lift och GoogleDocs-dokumentet? 
Vi menar i detta fall användning i samband med den här studien. 
(Att få prointpoäng, Den vänskapliga relationen till oss (Sofia och Julia), För att vara snäll och 
hjälpa studenter, För att det är kul att vara med i en undersökning och testa/lära sig något nytt, 
För att den individuella återkopplingen påminde/motiverade mig) 
 
Använde du någon/några av Lifts inbyggda funktioner: Påminnelser från Lift, 
Diskussionsforum, Visuell statistik över dina avcheckningar, Gilla-knappen (heter "prop" i 
Lift), Kommentera andras avcheckningar? 
Exempel på Lifts inbyggda funktioner är påminnelser, diskussionsforum, visuell statistik och 
"gilla"-knappen. 
(Ja, Nej) 
 
Upplevde du att det var svårt att köpa ekologiska livsmedel? 
I så fall, varför var det svårt? 
(Nej, det var inte svårt, Ja, det är oftast för dyrt, Ja, min butik där jag oftast handlar har dåligt 
ekologiskt sortiment, Ja, det känns onödigt för jag märker ingen skillnad på ekologiska 
livsmedel jämfört med icke-ekologiska) 
 
Upplevde du att det var svårt att äta mindre kött? 
I så fall, varför var det svårt? 
(Nej, det var inte svårt, Ja, jag tycker det är svårt att hitta substitut till kött med likvärdigt 
näringsinnehåll, Ja, jag är ovan att laga vegetarisk mat och vet inte vad jag laga, Ja, jag kan inte 
tänka mig att vara utan kött) 
 
Känner du efter att ha deltagit i vår studie mer ansvar att "dra ditt strå till stacken" när det gäller 
dina miljö- och livsmedelsval 
(Ja, Nej) 
 
Har studien bidragit med några nya kunskaper? 
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Isåfall, inom vilka områden? 
(Nej, studien har inte bidragit med några nya kunskaper. Jag har inte lärt mig något nytt, Ja, jag 
har lärt mig mer om vilka konsekvenser köttproduktionen har på miljön, Ja, jag har lärt mig mer 
om bekämpningsmedel och vikten av att köpa ekologiskt) 
 
Har du under studieperioden letat efter information om livsmedel och miljö på egen hand? 
(Ja, detta är något jag gör i vanliga fall också, Ja, studien har inspirerat mig till det, Nej) 
 
Känner du att ditt personliga miljöintresse har ökat efter ditt deltagande i denna studie? 
(Ja, Nej) 
 
Kommer du att köpa ekologiska livsmedel i fortsättningen? 
(Ja, det var dessutom något jag gjorde redan innan studien, Ja, det kommer jag, Nej, det kommer 
jag inte) 
 
Kommer du att äta mindre kött i fortsättningen? 
(Ja, det var dessutom något jag gjorde redan innan studien, Ja, det kommer jag, Nej, det kommer 
jag inte) 
 
Fick du individuell coachning från oss (Sofia och Julia) under studieperioden? 
Med individuell coachning menar vi påminnande SMS och mail med tips och information 
(Ja, Nej) 
 
Hur upplevde du den individuella coachningen? 
(Intressant, Motiverande (fick mig att engagera mig mer), Som en påminnelse om studiens 
uppgifter, Ointressant, Irriterande/störande, Den inkräktade på mitt privatliv) 
 
Vilka delar av coachningen uppskattade du? 
(Jag uppskattade inte coachningen över huvudtaget. Den uppmuntran jag fick i samband med 
coachningen, Den information jag fick i samband med coachningen, De tips jag fick i samband 
med coachningen (t.ex. vegetariska recept & ekologiska viner), Den fungerade som en 
påminnelse till att jag var med i studien) 
 
Tror du att coachningen bidrog till att du presterade annorlunda under studien än vad du skulle 
gjort utan? 
(Nej, Ja coachningen påminde mig om att utföra uppgifterna, Ja jag använde något/några av 
tipsen, Ja informationen jag fick från coachningen gav mig insikt och därför presterade jag 
annorlunda, Ja att veta att någon håller koll/bryr sig om vad jag gör gjorde att jag ville göra bra i 
från mig, Ja att veta att någon håller koll/bryr sig om vad jag gör gjorde att jag kände mig 
pressad och tappade lusten) 
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9.2 Lifts inbyggda funktioner 
 
Möjlighet till social interaktion till vänster samt visuell statistik till höger 
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9.3 Det personliga GoogleDoc-dokumentet 

 
 
 
 

9.4 Specifikt coachnings-upplägg 
 
 

Dag Presterat bra Presterat mindre bra Typ och 
skickat via 

1 Generell info har getts i Lift så skicka 
"Hej X, Bra jobbat idag, fortsätt så! 
/Sofia och Julia" 

Generell info har getts i Lift så skicka 
"Hej X, Kom igen och börja köp 
ekologiskt och minska på din 
köttkonsumtion, det är aldrig för sent 
/Sofia & Julia" 

Individuell 
coachning 
(Midden) - SMS 

2   

 

3 Generell info om miljö och kött samt 
vegetariska recept, skicka "Hej X, kött 
tillhör klimatvärstingarna bland 
livsmedel. Att äta mindre kött är ett 
effektivt sätt att minska de egna 
klimatutsläppen. För att producera kött 
krävs också väldigt stora markområden. 
Ungefär 70 procent av världens 
jordbruksmark används till bete och 
odling av djurfoder. Marken kommer inte 
att räcka till för att mätta en växande 
befolkning, om näringen ska ta den långa 
vägen till tallriken via djur. Ändringar i 
köttvanor har stor betydelse för våra 
möjligheter att både minska utsläppen 
och efterfrågan på mer mark. Problemet 
är globalt och jordens markresurser 
ändliga! Kikärter, linser och bönor är bra 
helvegetariska alternativ eller 
komplement i måltider med mindre 
köttportioner. Här kommer ett tips på ett 
vegetariskt recept som passar perfekt till 
matlådan: 
http://www.arla.se/recept/sotpotatissoppa
-med-lime/. Servera med koriander, 
guacamole och nachos! Go veggie! / 

Generell info om miljö och kött samt 
vegetariska recept, skicka "Hej X, kött 
tillhör klimatvärstingarna bland 
livsmedel. Att äta mindre kött är ett 
effektivt sätt att minska de egna 
klimatutsläppen. För att producera kött 
krävs också väldigt stora markområden. 
Ungefär 70 procent av världens 
jordbruksmark används till bete och 
odling av djurfoder. Marken kommer inte 
att räcka till för att mätta en växande 
befolkning, om näringen ska ta den långa 
vägen till tallriken via djur. Ändringar i 
köttvanor har stor betydelse för våra 
möjligheter att både minska utsläppen 
och efterfrågan på mer mark. Problemet 
är globalt och jordens markresurser 
ändliga! Kikärter, linser och bönor är bra 
helvegetariska alternativ eller 
komplement i måltider med mindre 
köttportioner. Här kommer ett tips på ett 
vegetariskt recept som passar perfekt till 
matlådan: 
http://www.arla.se/recept/sotpotatissoppa
-med-lime/. Servera med koriander, 
guacamole och nachos! Go veggie! / 

Principle of 
tunneling - Mail 
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Sofia och Julia". Sofia och Julia". 

4   

 

5 Tips om ekologiskt vin: "Glad fredag X. 
Tänk på att när du väljer ekologiskt mat 
så slipper du få i dig bekämpningsmedel 
som är skadliga 
för dig, naturen och djuren. 
Bekämpningsmedel kan störa hjärnans 
utveckling och vara cancerframkallande. 
I andra länder skadas människor som 
lever nära hårt besprutade odlingar då de 
kan drabbas av nervskador och cancer. 
Dessutom, väljer du eko så får du mat 
från gladare djur som har fått leva ett 
naturligare och bättre liv. Därför får du 
idag två tips av oss på goda ekologiska 
viner du kan välja till helgen: Det 
supergoda ekologiska röda vinet 
Cameleon Reserva Cabernet Sauvignon, 
79 
kr från Argentina eller varför inte det 
friska vita ekologiska vinet Chilcas 
Sauvignon Blanc, 79 kr, från Chile. Båda 
finns på systembolaget. Drick med måtta 
och trevlig helg! / Sofia och Julia" 

Tips om ekologiskt vin: "Glad fredag X. 
Tänk på att när du väljer ekologiskt mat 
så slipper du få i dig bekämpningsmedel 
som är skadliga 
för dig, naturen och djuren. 
Bekämpningsmedel kan störa hjärnans 
utveckling och vara cancerframkallande. 
I andra länder skadas människor som 
lever nära hårt besprutade odlingar då de 
kan drabbas av nervskador och cancer. 
Dessutom, väljer du eko så får du mat 
från gladare djur som har fått leva ett 
naturligare och bättre liv. Därför får du 
idag två tips av oss på goda ekologiska 
viner du kan välja till helgen: Det 
supergoda ekologiska röda vinet 
Cameleon Reserva Cabernet Sauvignon, 
79 
kr från Argentina eller varför inte det 
friska vita ekologiska vinet Chilcas 
Sauvignon Blanc, 79 kr, från Chile. Båda 
finns på systembolaget. Drick med måtta 
och trevlig helg! / Sofia och Julia" 

Yttre motivation 
(Ryan) & 
Midden - SMS 

6   

 

7 - 
Helgd
ag 

"Hej X, hoppas du haft en bra helg. Bra 
jobbat förra veckan och glöm inte att 
fylla i vad du gjort i helgen! /Sofia och 
Julia" 

"Hej X, hoppas du haft en bra helg. Glöm 
inte att fylla i vad du gjort i helgen! 
/Sofia och Julia" 

Principle of 
tunneling och 
Kairos - SMS 

8 "Hej X, nu är första veckan av studien är 
avklarad och du har klarat av Y dagar. Vi 
tycker du har gjort ett jättebra jobb så 
fortsätt så för det hjälper oss jättemycket i 
vår undersökning. Här är en länk till 
Dokument Utifrån som tar upp 
köttkonsumtionsfrågan, 
https://www.youtube.com/watch?v=wv1i
1dnJzEM, titta gärna på den! /Sofia och 
Julia" 

"Hej X, nu är första veckan av studien är 
avklarad och du har klarat av Y dagar. Vi 
tror att du kan göra mycket bättre jobb än 
så! Här kommer en länk till ett avsnitt av 
Dokument Utifrån där de tar upp 
köttkonsumtionsfrågan, 
https://www.youtube.com/watch?v=wv1i
1dnJzEM, titta gärna på den! /Sofia och 
Julia" 

Yttre 
motivation/Ident
ifikation (Ryan) 
+ Midden - Mail 

9   

 

10 "Hej X, nu är det bara några få dagar kvar 
på vår undersökning. Hittills så har du 
lyckas väldigt bra! Fortsätt så de sista 
dagarna. Här kommer ytterligare ett tips 
på vegetariskt recept, denna gång en god 
paj: 
http://www.alltommat.se/recept/Pestopaj-
med-bakade-gronsaker-2169. /Sofia och 
Julia" 

"Hej X, nu är det bara några få dagar kvar 
på vår undersökning. Periodvis har du 
inte lyckats så bra så se till att avsluta på 
topp. Här kommer ytterligare ett tips på 
vegetariskt recept, denna gång en god 
paj: 
http://www.alltommat.se/recept/Pestopaj-
med-bakade-gronsaker-2169. Lycka till 
de sista dagarna! /Sofia och Julia" 

Yttre motivation 
(Ryan) & 
Midden - SMS 

11   

 

12 Hej X. Glad fredag! Lagom till helgen 
kommer här tips på billig ekologisk öl: 

Hej X. Glad fredag! Lagom till helgen 
kommer här tips på billig ekologisk öl: 

Yttre motivation 
(Ryan) & 
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http://tinyurl.com/qhgeq8h och goda 
veggieburgers som passar perfekt till 
ölen: 
https://www.hemkop.se/Recept/20131/4/
Veggieburger/ Drick med måtta och 
trevlig helg /Sofia och Julia 

http://tinyurl.com/qhgeq8h och goda 
veggieburgers som passar perfekt till 
ölen: 
https://www.hemkop.se/Recept/20131/4/
Veggieburger/ Drick med måtta och 
trevlig helg /Sofia och Julia 

Midden - SMS 

13   

 

14 "Hej X, vi vill tacka dig för att du har 
tagit dig tiden att vara med i vår 
undersökning. Hoppas att du har lärt dig 
något av att vara med. Vi hoppas såklart 
på att du fortsätter köpa ekologisk mat 
och äta mindre kött, för din skull men 
även för våra framtida barns skull och för 
vår miljö. Vi kommer snart att 
återkomma med mer information om den 
avslutande enkäten och fokusgruppen. 
Tack igen! /Sofia och Julia" 

"Hej X, vi vill tacka dig för att du har 
tagit dig tiden att vara med i vår 
undersökning. Hoppas att du har lärt dig 
något av att vara med. Vi hoppas såklart 
på att du fortsätter köpa ekologisk mat 
och äta mindre kött, för din skull men 
även för våra framtida barns skull och för 
vår miljö. Vi kommer snart att 
återkomma med mer information om den 
avslutande enkäten och fokusgruppen. 
Tack igen! /Sofia och Julia" 

SMS 

 
 
9.5 Frågor som diskuterades i fokusgruppen 
1. Säg ditt namn - Röstidentifikation 
2. Vet ni vad studien gick ut på? 
3. Generellt om studien - Vad tycker ni? 
4. Hur upplevdes handlingsplanerna? 
4.1 Vad var svårt/lätt? 
4.2 Vilken handlingsplan var svårast? 
5. När ni använde Lift, kollade ni någonsin på hur de andra deltagarna presterade? 
5.1 Om ni gjorde det, påverkade det er prestation på något sätt? 
6. Vad tyckte ni om den individuella coachningen? 
6.1 Hur upplevde ni den? 
6.2 Var det någon speciell del av coachningen som ni uppskattade/reagerade på? 
6.3 Vad tyckte ni om timingen på coachningen? Var det bra att den kom på fredagar med 
vintips, eller hade det inte spelat någon roll? 
6.4 Tror ni att ni presterade annorlunda på grund av coachningen och isåfall vilka delar av 
coachningen berodde det på? Var det proint-poängen som var den huvudsakliga motivationen 
till användning av applikationen? 
7. Har deltagandet i studien inspirerat er på något sätt? Fortsatt beteende? Nya intressen? 
8. Har ni lärt er något nytt ni tänker på idag? 
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