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Klimatsmart matlagning - automatisk 
presentation av recepts koldioxidutsläpp i 
webbläsaren 
Sammanfattning 
Denna studie undersöker om lättillgänglig information om matrecepts koldioxidutsläpp kan 
göra att människor väljer miljövänligare måltider. Studien genomfördes under realistiska 
förhållanden med hjälp av en webbaserad prototyp som automatiskt beräknar och presenterar 
olika matrecepts koldioxidutsläpp när användaren surfar på en webbplats med recept. Beteendet 
vid val av måltider studerades för en grupp om 15 personer, både med och utan användning av 
prototypen. Deltagarnas upplevelse av prototypen samlades in genom fokusgrupper. 
Användning av prototypen resulterade i en minskning av deltagarnas genomsnittliga 
koldioxidutsläpp med ca 2,2 kilo per måltid (45 %). Huvudorsaken till deltagarnas förändrade 
beteende var att prototypen ökade deras kunskap och medvetenhet om livsmedlens 
miljöpåverkan. 

Green cooking - recipes carbon footprint 
automatically presented in the browser 
Abstract 
This study explores if people choose more environmental friendly meals if they are exposed to 
information about recipes’ carbon dioxide emission. To be able to conduct the study in a 
realistic way, a web based prototype was developed that automatically calculates and presents 
recipes’ carbon dioxide emission when the user is browsing a website with recipes. A group of 
15 people was tracked when they made their choice of meals, both with and without the 
prototype.  The  users’  experience  of  the  prototype  was  then  collected  during  focus groups. The 
result of the study was that the participants decreased their emission with an average of 2.2 kilo 
per meal (45 %) due to the prototype. An increased knowledge and awareness about various 
foods’ environmental impact was the cause for this behavioral-change.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Miljöförstöringen och den globala uppvärmningen är idag ett problem. I arbetet för en hållbar 
utveckling har Sveriges regering som mål att minska rikets utsläpp av växthusgaser med 40 % 
år 2020 jämfört med 1990, vilket innebär en minskning med 20 miljoner ton1.  
En av de verksamheter som omfattas av regeringens mål är sektorn hushåll, vars utsläpp av 
växthusgaser bland annat beror på val av livsmedel. Minskad konsumtion av animalieprodukter 
leder till en bättre miljö eftersom växthusgaser som genereras av världens animalieproduktion 
uppgår till cirka 15 % av människans totala utsläpp. Forskning visar dock att utvecklingen 
snarare går i motsatt riktning, miljöavtrycket från köttkonsumtionen har ökat med 50 % sedan 
70-talet, med störst ökning de senaste åren (Wallman & Berglund 2013). 
Tidigare har det gjorts försök att ge konsumenterna tillräckligt med information för att göra 
klimatsmarta val, i syfte att stävja livsmedelskonsumtionens stigande mängd utsläpp av 
växthusgaser. Ett exempel är restaurangkedjan Max som visar koldioxidutsläppen för sina 
måltider på menyerna. Forskning visar dock att människor har svårt att koppla ihop information 
om koldioxidutsläpp till sina egna personliga handlingar (Lorenzoni et al. 2007). I tidigare 
studier föreslås att informations- och kommunikationsteknologier (IKT) kan vara en lösning till 
att öka människors kunskap om miljön (Zapico et al. 2009). Det uppnås genom att IKT 
möjliggör enkel och direkt information till människor om deras personliga miljöpåverkan, och 
kan därigenom förändra människors vanor till att bli mer miljövänliga. 
Individens val av livsmedel görs samtidigt som beslutet av måltid tas. Kan man ge 
konsumenterna tillräckligt med information för att göra klimatsmarta måltidsval? Studiens 
hypotes är att människor väljer miljövänligare måltider om de får information om måltidens 
koldioxidutsläpp samtidigt som beslutet tas. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om människor väljer att laga miljövänligare måltider 
när de har tillgång till information om olika recepts koldioxidutsläpp.  

1.3 Problemformulering 
Studiens problemformulering är: 

Hur kan direkt information om olika recepts koldioxidutsläpp förändra människors 
val av vilka måltider de ska laga? 

Med direkt information avses automatiskt framräknade värden på koldioxidutsläpp som visas i 
receptet. Till problemformuleringen följer denna följdfråga: 

Vad gör att beteendet förändras eller inte förändras? 
Studien visar också på hur man kan utforma en webbtjänst som ger direkt information om olika 
recepts koldioxidutsläpp. Den version som används i studien kallas  ”prototypen”. 
  

                                                      
1 Målet omfattas endast de verksamheter som inte handlar med utsläppsrätter (Regeringens proposition 
2008/09:162). 
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1.4 Avgränsningar 
x Urvalet av deltagare i studien avgränsades till unga studenter boende i Stockholm. 

Således var deltagargruppen inte representativ för landets befolkning (se 6.3).  
x Vid beräkning av recepts koldioxidutsläpp så innefattades inte tillagningsmetod och 

livsmedlens transport, då tidigare studier har visat att tillagning och transport är en liten 
faktor i livsmedels totala koldioxidutsläpp (Wallgren 2006; Carlsson-Kanyama & 
González 2009). Att förutse transportsätt och tillagning av de livsmedel deltagarna 
valde i sin matvarubutik bedömdes dessutom som nästintill omöjligt. 

x Den prototyp som utvecklades under studien har endast stöd för webbläsaren Google 
Chrome. Troligtvis hade liknande resultat uppnåtts om prototypen utvecklades för en 
annan webbläsare. Antalet webbläsare som stöds bör inte påverkat resultatet.
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2 Teori 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning inom IKT, beteende och miljö som är 
grunden för studien. Avslutningsvis beskrivs ett verktyg som används i studiens metod 
och delar av den teknik som ligger bakom den prototyp (se kap. 3) som togs fram för att 
svara på studiens problemformulering. 

2.1 Människans beteendeförändring 
Förståelse för hur människan kan förändra sitt beteende med hjälp av IKT-tjänster är 
grundläggande för att kunna svara på problemformuleringen. Nedan presenteras teorier om 
både generell och miljörelaterad beteendeförändring. 

2.1.1 Fogg Behavior Model (FBM) 
Fogg Behavior Modell (FBM) är en konceptuell modell som försöker förklara vad som krävs 
för att människan ska förändra en vana (Fogg 2009). Modellen är uppbyggd av tre faktorer; 
motivation, förmåga och trigger, vars gemensamma mål är att få människan att utföra ett önskat 
beteende. De tre faktorerna är nödvändiga för att uppnå beteendeförändringar, om någon saknas 
kommer inte det önskade beteendet att utföras.  
Modellen kan förklaras med ett exempel. Ett önskat beteende kan vara att styrketräna. Då krävs 
motivation för det, man vill styrketräna och få bättre hälsa. Man måste även ha förmåga för det, 
t.ex. att ha tid att träna. Till sist krävs en trigger som påminner om att man ska styrketräna, t.ex. 
ett alarm på sin telefon. Om någon av dessa delar saknas kommer inte heller handlingen att 
utföras, man kommer inte styrketräna. 
Alla tre faktorer har flera olika egenskaper. De två egenskaper som är viktigast för studien är 
enkelhet och timing. Enkelhet grundar sig i att en hög förmåga uppnås genom att göra det 
enkelt för användaren att utföra handlingen. Teorin om enkelhet är vanlig vid utveckling av 
beteendeförändrande IKT-tjänster och den är en viktig faktor vid framtagandet av studiens 
prototyp. Den andra viktiga egenskapen är triggerns timing som innebär att den lyckas starta 
handlingen om den kommer vid rätt tidpunkt, när individens motivation och förmåga är höga. 
Om tidpunkten är fel fyller triggern ingen funktion och kan uppfattas som störande. 
FBM används ofta som ett verktyg när man tar fram tjänster som vill att dess användare ska 
utföra ett önskat beteende, så kallade persuasive technologies (Ploug et al. 2010). I 
fortsättningen kallas dessa övertygande tjänster.  

2.1.2 Förändring av miljörelaterade beteenden 
Anledningen till att människor inte förändrar sina vanor till att bli mer miljövänliga kan bero på 
att de gamla vanorna är etablerade (Dahlstrand & Biel 1997). Etablerade vanor utförs på rutin, 
utan tanke på miljön och är svåra att förändra. För att ändå uppnå en förändring har tidigare 
forskning tagit fram en sjustegsmodell för hur etablerade icke-miljövänliga vanor kan bli mer 
miljövänliga (Dahlstrand & Biel 1997). Varje steg (se fig. 1) är inte nödvändigt för att klättra 
till nästa, men chansen för en bestående beteendeförändring blir större för varje delsteg som tas. 
Sannolikheten att gå från ett steg till nästa bestäms av styrkan hos de yttre faktorerna i varje 
steg (uppmuntrande/ hindrande). 
 
 
 
 
 



 

4 

Figur 1. Fritt  illustrerad  från  modellen  ”A  Stepwise  Model  of  Behavioral  Change  Toward  a  
Pro-Environmental  Habit” (Dahlstrand & Biel 1997). 
 
Aktivering innebär att man inser värdet av det nya beteendet, t.ex. att en hållbar framtid är 
önskvärd. Nästa steg, uppmärksammande av nuvarande beteende, krävs för att informera om 
att det nuvarande beteendet inte är miljövänligt. Därefter behövs exempel som visar vilka 
alternativa beteenden som finns, t.ex. att äta mer vegetarisk mat. När man vet vilka alternativa 
beteenden som finns testas dessa och utvärderas. Om de nya beteendena upprepas tillräckligt 
många gånger blir de etablerade. Modellen illustrerar hur gamla icke miljövänliga beteenden 
förändras till nya miljövänligare beteenden och hur de blir etablerade. 
Modellen är relaterad till studiens syfte i den meningen att beteendet hos deltagarna kan 
förklaras med hjälp av de sju stegen. Modellens metod att bryta ned miljörelaterade 
beteendeförändringar i flera delsteg gör det möjligt att mer specifikt undersöka vilka styrkor 
och svagheter studiens prototyp har med avseende på dess förmåga att etablera miljövänligare 
beteenden. 

2.2 IKT och miljön 
2.2.1 Övertygande tjänster och klimatfrågan  
IKT som används för att främja hållbar utveckling kan grovt delas in i de tre kategorierna 
dematerialisering, optimering och beteendeförändring. Alla tre metoderna bygger på mätning 
och redovisning av olika miljödata (Zapico et al. 2010). Det är dock vanligtvis svårt för 
människor att koppla enbart siffror på koldioxidutsläpp till sina egna personliga handlingar 
(Lorenzoni et al. 2007). En lösning till det är att översätta siffrorna för koldioxidutsläpp till 
begrepp som personen kan relatera till och  sätta  det  i  kontext,  t.ex.”1,4  kg  CO2 motsvarar en 8 
kilometer  lång  bilresa”  (Zapico Lamela et al. 2011). 
Den relevanta kategorin för studien är beteendeförändring, som innefattar de IKT-tjänster som 
försöker befästa miljövänligare vanor hos sina användare. Tidigare forskning har etablerat ett 
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ramverk för hur dessa tjänster bör vara uppbyggda. I ramverket ingår principen om virtuell 
repetition, användaren kan experimentera fritt utan konsekvenser, och principen om orsak och 
effekt, användaren måste inse länken mellan beteende och påverkan (Fogg 2002).  
För att övertala användare att använda IKT-tjänster  finns  det  fyra  olika  ”övertalningsprinciper”  
som ökar chansen till förändrade vanor (Zapico et al. 2009): 

x Principen om self-monitoring: Självövervakning av sitt beteende hjälper människor att 
uppnå mål och önskade resultat. 

x Principen om reduktion: Tjänsterna ska vara så smidiga som möjligt för användaren, 
t.ex. automatisk inmatning av mätningar. Det ökar viljan att fortsätta använda tjänsten 
och därmed uppnå önskade resultat. 

x Principen om social jämförelse: Möjligheten till jämförelse av resultat mellan 
användare via sociala medier ökar motivationen till att prestera bra. 

x Principen om social facilitation: Vetskapen om att andra användare kan se hur du 
presterar, en känsla att vara övervakad, ökar motivationen att prestera bra. 

Alla fyra övertalningsprinciperna är relevanta för studien eftersom den eftersträvar en 
förändring i beteendet hos användarna av prototypen.  

2.2.2 Kan övertygande tjänster hjälpa till i klimatfrågan? 
Det finns forskning som framför kritik mot att övertygande IKT-tjänster kan vara en del av 
lösningen på ett så stort samhällsproblem som miljön (Brynjarsdottir et al. 2012). Kritiken 
grundar sig i granskningar av studier liknande denna, där övertygande tjänster använts för att 
förändra ett miljörelaterat beteende. Slutsatsen är att det inte går att bevisa att de resulterar i en 
bättre miljö, eller att det uppstår bestående beteendeförändringar hos studiernas deltagare.  
I kritiken framförs att de flesta av de granskade studierna fokuserar på ett specifikt beteende 
hos människan, t.ex. val av livsmedel, och att utvecklarna av tjänsterna bestämmer vad som är 
ett korrekt miljövänligt beteende. Nackdelen med dessa typer av tjänster är att individen inte 
ges möjlighet till reflektion över sitt generella beteende, eller möjlighet att öka sin kunskap om 
miljön. För att lösa detta problem anser kritikerna att användarna måste involveras tidigare i 
designen (Brynjarsdottir et al. 2012). Kritiken är relevant för studien då den ger förslag på hur 
den kan lyckas bättre jämfört med tidigare studier inom området. 

2.3 Metodverktyg 
I studien används ett verktyg för att utveckla en så framgångsrik prototyp som möjligt. Detta 
verktyg presenteras nedan. 

2.3.1 Användbarhetstester 
Användbarhet, en term som beskriver hur användbar en produkt är för sina användare, har blivit 
allt viktigare inom systemutveckling (Boivie et al. 2006). Enligt internationell standard (ISO 
9241-11) definieras användbarhet som: 

“Utsträckningen i vilken en produkt kan användas av utvalda användare för att 
uppnå förutbestämda mål ändamålsenligt, effektivt och tillfredställande i ett givet 
sammanhang.” 
(översättning av ISO 9241-11 via Boivie et al. 2006)  

För att skapa en prototyp som så väl som möjligt förändrar deltagarnas matvanor med avseende 
på miljö krävs en hög användbarhet. Det uppnås delvis genom att inkludera användarna i 
designen, så kallad användarcentrerad design, något som har saknats i tidigare studier 
(Brynjarsdottir et al. 2012). En metod för att genomföra användarcentrerad design är så kallade 
användbarhetstester. Dessa tester utförs under utvecklingsprocessen i syfte att säkerställa att 
produkten uppfyller användarnas behov. Antalet deltagare i varje test bör inte vara fler än fem, 
då det är ineffektivt att låta flera deltagare påpeka samma fel (Turner et al. 2006). 
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En metod inom användartester är Thinking Aloud-analyser, som innebär att man låter 
testdeltagarna använda systemet medan de berättar hur de tänker. Metoden ger svar på vad 
användarna gör och även varför de gör det (Nielsen 1994).  

2.4 Prototypens teknik 
Tekniken som ligger bakom prototypen kallas web scraping. Nedan beskrivs hur Schema.orgs 
struktur används i kombination med web scraping för att läsa av recept. 

2.4.1 Web scraping 
Web scraping kallas den teknik där mjukvara extraherar innehållet på webbplatser. Web 
scraping är besläktad med web indexing, som används av t.ex. Google när de indexerar 
Internets innehåll. Det finns olika sorters web scraping-tekniker där den mest intressanta för 
studien är så kallad DOM parsing. DOM står för Document Object Model (World Wide Web 
Consortium 2009) och är namnet för den (X)HTML struktur som finns på en webbplats. DOM 
parsing innebär att man klättrar runt i denna struktur och extraherar den information som är av 
intresse (Gupta et al. 2003). 

2.4.2 Schema.org 
Schema.org är ett initiativ av Google, Yahoo! och Bing. Dess syfte är att ge en struktur åt 
webbplatser så att de kan använda metadata för att berätta om sig själva. Sökmotorer och 
parsers använder sedan denna struktur för att extrahera, kategorisera och indexera 
webbplatsernas innehåll (Google 2011). Strukturen implementeras med Microdata-attributen 
som stödjs av HTML5, den senaste versionen av HTML (Ronallo 2011). Microdata-attributen 
är: 

x itemscope som säger att det är ett nytt objekt. 
x itemtype som specificerar vilken typ av objekt det är. 
x itemprop som ger objektet egenskaper och värde. 

Schema.org stödjer flera olika sorters objekt, där den mest intressanta för implementeringen av 
prototypen är objektet för recept. Ett exempel på en ingrediens i ett recept som använder 
Schema.orgs struktur är: 
<span  itemprop=”ingredient”>2  msk  olivolja</span>. 
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3 Prototypen 

Tekniken och algoritmerna bakom samt funktionaliteten för prototypen presenteras i 
detta kapitel. 

En webbaserad prototyp2 för analys och presentation av olika recepts koldioxidutsläpp 
utvecklades för att genomföra studien. Prototypen upptäcker om användaren surfar på en 
webbplats med recept och visar automatiskt det aktuella receptets koldioxidutsläpp. Ytterligare 
information finns tillgänglig genom en tilläggstjänst där användaren t.ex. kan läsa de olika 
ingrediensernas koldioxidutsläpp och få vägledning till att byta ut dem. Funktionerna 
implementerades genom ett webbläsarplugin3 (WLP) för att beräkning och presentation av 
utsläppet och en webbaserad applikation (WA) för den fördjupade informationen. 

3.1 Beräkning av recepts koldioxidutsläpp 
Enkelhet (se 2.1.1) och principen om reduktion (se 2.2.1) är viktigt i övertygande tjänster. De 
uppnås genom att prototypens beräkning och presentation av recepts koldioxidutsläpp sker 
automatiskt. Efter upptäckt av recept (se 3.2.1) använder sig prototypen av olika algoritmer för 
att beräkna varje ingrediens utsläpp (se 3.1.2). Därefter summeras varje ingrediens utsläpp för 
att ta fram receptets totala koldioxidutsläpp. Ingen manuell hantering krävs således av 
användaren.  

3.1.1 Databasen 
Alla livsmedel i prototypens databas är importerade från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas 
(Livsmedelsverket 2013). Fördelen med att använda Livsmedelsdatabasen är dels att 
majoriteten av alla livsmedel som finns på den svenska marknaden är inkluderade samt att de är 
kategoriserade efter livsmedelsgrupp. Prototypen utnyttjar kategoriseringen vid beräkningen av 
koldioxidutsläppet för en ingrediens i ett recept (se 3.1.2). Varje livsmedel har flera olika 
attribut och relationer i databasen (se fig. 2), som alla används för att skapa prototypens 
önskade funktionalitet. I de följande avsnitten beskrivs hur prototypen utför beräkningen av 
recepts koldioxidutsläpp. 

                                                      
2 Prototypen är tillgänglig på http://recept.kasperi.se. Källkoden är tillgänglig på 
https://github.com/johankasperi/ekorecept. 
3 Webbläsarplugin förlänger eller modifierar webbläsarens funktionalitet, och det stödjs av alla de 
etablerade webbläsarna, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera och Google Chrome. De utvecklas 
med hjälp av webbteknologier som JavaScript, HTML och CSS.  
 

http://recept.kasperi.se/
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Figur 2. ER-diagram över prototypens databas. 
 

3.1.2 Beräkning av en ingrediens koldioxidutsläpp 
För att beräkna hur mycket koldioxid en ingrediens släpper ut krävs information om 
ingrediensens mängd uttryckt som vikt. De recept som anger ingredienserna i vikt är således 
lätta att beräkna koldioxidutsläppet för. För de ingredienser där vikten inte framgår, t.ex. då de 
anges per styck eller i volym är det mer komplicerat. Prototypen löser det genom att använda 
sig av Livsmedelsverkets vikttabell (Livsmedelsverket 2001). Där anges t.ex. att en lök väger i 
genomsnitt 55 gram eller att en deciliter vetemjöl väger 60 gram. De värdena lagras i attributen 
“gram/st”  samt  “gram/dl”  (se  fig.  2). För livsmedel som inte har några värden i dessa attribut 
används  istället  genomsnittliga  “gram/st”  samt  “gram/dl”  för  dess  livsmedelskategori. 
Algoritmen för beräkning av en ingrediens vikt är inkluderad i bilaga 1. 
När prototypen tagit reda på hur mycket en ingrediens väger används en tabell i databasen för 
att hämta koldioxiddata (se fig. 2). Större delen av dessa data är hämtad från Institutet för 
Livsmedel och Bioteknik AB. Koldioxiddatan lagras på formen gram koldioxid/gram 
livsmedel.  En ingrediens koldioxidutsläpp beräknas genom att multiplicera vikten med dess 
genomsnittliga koldioxiddata. Om inga koldioxiddata finns i databasen för livsmedlet används 
dess kategoris genomsnitt av koldioxiddata. 
De utsläppsrapporter som är importerade i databasen täcker endast delar av alla livsmedel. 
Därför finns stöd för crowdsourcing4 i WA vilket gör att användarna av prototypen själva kan 
söka efter utsläppsrapporter och lägga till olika livsmedels koldioxidutsläpp i databasen (se 
3.3.6). 
WLP extraherar receptets ingredienser för att sedan skicka dessa till WA för beräkning (se 
3.2.1). Ett problem som uppstår är att samma livsmedel kan benämnas med flera olika namn. 
För att hämta korrekt livsmedel i databasen används en enkel sökalgoritm (se bilaga 2) som 

                                                      
4 Crowdsourcing är en metod där tjänster, idéer och innehåll skapas med hjälp av bidrag från en stor 
grupp människor. Metoden har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa och underhålla värdefull data 
(Bazilian et al. 2012). 
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använder sig av reguljära uttryck och en tabell med synonymer (se fig. 2). Synonymerna läggs 
till av användarna av prototypen (se 3.3.6). 

3.2 Webbläsarplugin (WLP) 
För att möjliggöra en direkt presentation av receptens koldioxidutsläpp för användarna oavsett 
vilken webbplats receptet tillhör så utvecklades ett webbläsarplugin. Om en användare 
exempelvis läser  receptet  “Pasta  Bolognese”  på  webbplatsen  recept.nu  visas informationen om 
koldioxidutsläppet direkt på webbsidan. Den funktionaliteten gör att WLP uppnår den timing 
som är önskvärd för en trigger enligt FBM (se 2.1.1). 

3.2.1 Igenkänning av recept 
WLP måste först känna igen recept för att sedan extrahera dess innehåll till WA för beräkning. 
Det uppnås av att WLPs DOM-parser använder tekniken web scraping (se 2.4.1) i kombination 
med Schema.orgs struktur för recept (se 2.4.2). Webbplatser som inte följer Schema.orgs 
struktur kräver ytterligare anpassning av WLP. I studien användes webbplatsen Tasteline.com, 
som inte följer Schema.orgs struktur, då matchar WLP istället på:  
<td class="tdIngredientAmount">2 msk olivolja</td> 

3.2.2 Presentation av koldioxidutsläppet 
WLP presenterar receptets koldioxidutsläpp så fort den hittat ett recept (se fig. 3). Utöver 
utsläppsvärdet visas en jämförelse med en vardaglig aktivitet. Tidigare studier har visat att 
enbart information om koldioxidutsläpp utan möjlighet till jämförelser är svårt för människor 
att ta till sig (se 2.2.1). Längst ned i WLP finns också en hyperlänk för att läsa mer om receptets 
miljöpåverkan i WA.  
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Figur 3. WLPs presentation av ett recepts koldioxidutsläpp på webbplatsen tasteline.com. 

3.3 Webbapplikation (WA) 
Om  användaren  av  WLP  klickar  på  hyperlänken  “Läs  mer”  så  ges  mer  information  om  det  
valda receptet i WA. De ingående delarna presenteras nedan. 

3.3.1 Färgkodade siffror 
Receptens koldioxidutsläpp visas färgkodade i grönt eller rött beroende på om utsläppet ligger 
under eller över medelvärdet av alla recept i databasen. Användarna får genom detta en 
indikation på hur valet står sig jämfört med övriga användares val. Det gör att prototypen, i 
enlighet med tidigare forskning (se 2.2.2), låter användarna avgöra vad som är ett miljövänligt 
beteende eller ej. 

3.3.2 Introduktion 
WA presenterar receptets koldioxidutsläpp samt en hyperlänk (se fig. 4) för att ta reda på vad 
utsläppet motsvarar (se 3.3.3). 
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Figur 4. WAs introduktion till receptet. Koldioxidutsläppet visas i rött vilket betyder att 
utsläppet ligger över medelvärdet av alla recept i databasen 

3.3.3 Vad motsvarar koldioxidutsläppet? 
För att ge användaren större insikt om vad receptets koldioxidutsläpp motsvarar så finns 
möjlighet att översätta mängden koldioxid till andra mängder som användaren kan relatera till 
(se fig. 5). Exempel på mängder  är  “flaskor  öl”  eller  “km  lång  flygresa”.  Funktionen  
utvecklades i linje med tidigare forskning (se 2.2.1) och använde ett öppet API från 
webbplatsen carbon.to. 
 

 
Figur 5. Funktionalitet för översättning av receptets koldioxidutsläpp till andra mängder som 
går att relatera till. 

3.3.4 Utsläpp 
WA presenterar koldioxidutsläppet från ingredienserna i form av ett cirkeldiagram för att ge 
användaren en tydlig indikation på vilka ingredienser som har högst utsläpp (se fig. 6). 
Koldioxidutsläppet visas även tillsammans med genomsnittsutsläppet för recepten i databasen, 
vilket följer principen om social facilitation (se 2.2.1) då användaren kan jämföra sitt val med 
övriga användares val. Även tips på hur användaren kan ändra sina matlagningsvanor i syfte att 
minska koldioxidutsläppet presenteras, vilket ökar chansen till ett förändrat beteende (se fig. 1, 
delsteg 3, 2.1.2). 
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Figur 6. Receptets utsläpp, genomsnittligt utsläpp av alla recept i databasen, cirkeldiagram 
över ingrediensernas utsläpp, samt förslag om miljövänligare matvanor. 

3.3.5 Stora boven 
Genomgående i WA läggs stor vikt på att animalieprodukter är den avgörande faktorn för hur 
stort det totala koldioxidutsläppet blir. Det görs dels i cirkeldiagrammet (se 3.3.4), men för att 
ytterligare understryka detta har WA en del som kallas  “Stora  boven”  (se  fig.  7). Här lyfts den 
ingrediens som har störst inverkan på receptets koldioxidutsläpp fram.  
Återigen ges förslag på hur koldioxidutsläppet kan minskas, vilket ökar chanserna för förändrat 
beteende (se fig. 1, delsteg 3, 2.1.2). Tillhör “Stora boven”  livsmedelskategorin  nötkött ges 
förslaget att byta ut den till en annan ingrediens. Om användaren väljer att byta presenteras det 
nya alternativa koldioxidutsläppet. Oavsett vilken livsmedelskategori  den  “Stora  boven”  tillhör  
ges även förslag att välja ett annat mer miljövänligt recept från topplistan (se 3.3.7). 
 

 
Figur 7. “Stora  boven”  visar den ingrediens i receptet som har högst utsläpp. 

3.3.6 Ingredienser 
Receptets ingredienser delas upp i två grupper, hittade och ej hittade, och redovisas för 
användaren. Ej hittade ingredienserna hittades inte av prototypens sökalgoritm. Användaren 
kan manuellt lägga till en ej hittad ingrediens och på så sätt bidra till en bättre tjänst, detta 
förklaras  närmare  under  rubriken  “Klicka  på  ej  hittad  ingrediens”.  De  hittade  ingredienserna  
hittades av sökalgoritmen. Om användaren för muspekaren över en hittad ingrediens visas dess 
koldioxidutsläpp, t.ex. är utsläppet för två stycken gula lökar 40 gram CO2 (se fig. 8). 
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Figur 8. Lista över hittade och ej hittade ingredienser. Genom att föra musen över en hittad 
ingrediens visas koldioxidutsläppet.  

Klicka på hittad ingrediens  
Om användaren klickar på en hittad ingrediens presenteras mer information om den 
ingrediensens koldioxidutsläpp (se fig. 9). Alla koldioxidvärden i databasen för ingrediensen 
visas tillsammans med dess källa och ursprung. Även maximum, minimum och medelvärdet av 
alla värden visas. Koldioxidvärdena är inrapporterade av användarna. På detta sätt utökas 
prototypens precision tack vare användarnas engagemang. Funktionaliteten för att låta 
användarna rapportera in koldioxidvärden för ingredienser sköts genom ett formulär (se fig. 
10). 
 

 
Figur 9. Inrapporterade koldioxidutsläpp för en ingrediens. 
 

 
Figur 10. Formulär för inrapportering av koldioxidvärden. 
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Klicka på ej hittad ingrediens 
Samma livsmedel kan benämnas med flera olika namn (se 3.1.2) vilket leder till att ingredienser 
inte alltid hittas i databasen. Användarna kan själva koppla de ej hittade ingredienserna till 
livsmedel i databasen. Klickar användaren på  “Lägg  till”  till  vänster  om  en  ej  hittad  ingrediens 
öppnas ett sökformulär (se fig. 11). Användaren klickar på det livsmedel i sökresultatet som 
ingrediensen ska kopplas till och det nya totala koldioxidutsläppet för receptet räknas om.  
Den ej hittade ingrediensen namn läggs till som synonym för det livsmedel som användaren 
väljer i sökresultaten. Synonymen sparas i databasen (se fig. 2). På det sättet blir prototypen 
mer precis vartefter den används eftersom synonymerna används i sökalgoritmen (se bilaga 2).  
 

 
Figur 11. Sökformulär för att låta användaren manuellt koppla ej hittade ingredienser till ett 
livsmedel i databasen. 

3.3.7 Topplista 
Enligt tidigare forskning är det viktigt att alternativa lösningar erbjuds för att förändra icke 
miljövänliga vanor till mer miljövänliga (se fig. 1, delsteg 3, 2.1.2). WA erbjuder alternativa 
lösningar genom att presentera en topplista med de tio recept i databasen som har lägst 
koldioxidutsläpp (se fig. 12). Topplistan förväntas öka användarnas generella kunskap om vilka 
sorts recept som är mest miljövänliga, vilket forskning anser är önskvärt (se 2.2.2). 
 

 
Figur 12. Topplista med de 10 recept som har lägst koldioxidutsläpp. 

3.3.8 Sociala medier 
För att stödja principen om social jämförelse (se 2.2.1) har WA en funktionalitet för spridning 
av användarnas val via de sociala medierna Twitter och Facebook.
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts i studien. Varje steg presenteras 
i kronologisk ordning. Problem och kritik mot metoden diskuteras i diskussionskapitlet 
(se 6.4). 

4.1 Utveckling av prototyp 
För att svara på problemformuleringen krävdes en prototyp, då liknande tjänster inte fanns att 
tillgå. Prototypen beräknar och presenterar recepts koldioxidutsläpp automatiskt (se kap 3). 

4.1.1 Designprocess 
Under utvecklingen av prototypen tillämpades en iterativ designprocess. I ett tidigt stadium 
genomfördes tester utav författarna och frivilliga. I slutfasen av designprocessen utfördes två 
Thinking Aloud-analyser av prototypen (se 2.3.1). Det hade varit önskvärt att genomföra fler 
analyser, men det hanns inte med inom tidsramen för studien. Två deltagare ingick i varje 
analys (fyra stycken totalt), alla med liknande bakgrund som deltagarna i studien. Efter varje 
analys åtgärdades de problem som påpekades och följdes upp med ett nytt test. 
Användartesterna avslutades när inga problem hittades. Thinking Aloud-analyserna följdes upp 
med diskussioner där eventuella lösningar till de problem som uppstått under analysen 
diskuterades. 

4.2 Urval av deltagare 
Samtliga deltagare i studien var studenter. Deltagarna rekryterades från kursen ”DM1578 
Programintegrerande kurs i medieteknik”, som samtliga studenter på medieteknikprogrammet 
på KTH i årskurs 1, 2 och 3 läser. Ett obligatoriskt moment i kursen innebar att vissa studenter 
var tvungna att delta i studien. Sålunda var deltagarna inte frivilliga. Kravet på studenterna som 
skulle delta var: 

x De är den personen i sitt hushåll som oftast lagar mat. 
x De använder sig av recept på Internet när de lagar mat. 
x Tillgång till en dator med webbläsaren Google Chrome. 

Av de cirka 200 studenter som tillfrågades deltog 15 i studien. Deltagarnas ålder varierade 
mellan 20 och 29 år.  

4.3 Experiment 
För att få insikt i deltagarnas matlagningsvanor och miljömedvetenhet innan studien 
genomfördes fick de svara på en inledande enkät (se bilaga 3). Därefter valde deltagarna 
måltider från webbplatsen Tasteline.com under två femdagarsperioder (Fas 1 och Fas 2).  Fas 1 
användes för att samla referensdata om användarnas matlagning under normala förhållanden.  
Under Fas 2 genomfördes experimentdelen då användarna fick laga mat med användning av 
prototypen.      

4.3.1 Fas 1 
För att kartlägga deltagarnas normala beteende fick de välja en måltid per dag att tillaga utan 
prototypen som yttre påverkan. Varje dag fyllde de i en enkät (se bilaga 4) där de angav 
URL:en till valt recept och anledningen till att valet föll på det receptet.  
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Efter de fem dagarna beräknades det totala koldioxidavtrycket för varje deltagare med hjälp av 
prototypen. Alla de valda recepten lades in i prototypens databas (se 3.1.1) för att generera 
referensvärden (se 3.3.4) till nästa fas i studien, matlagning med prototypen. 

4.3.2 Fas 2 
För att undersöka om prototypen orsakade beteendeförändringar fick deltagarna välja en måltid 
per dag under Fas 2 med prototypen installerad i sin webbläsare. Samma procedur för 
rapportering som i Fas 1 tillämpades, varje dag fyllde de i en enkät (se bilaga 5) där de angav 
URL:en till valt recept och anledning till det valet. Utöver det så fick deltagarna svara på om de 
kände sig påverkade av prototypen eller ej, samt hur de påverkades eller varför de inte 
påverkades. 

4.4 Fokusgrupper 
För att öka insikten och förståelsen för deltagarnas åsikter och tankar kring studien 
genomfördes avslutningsvis diskussioner i två fokusgrupper5 med 6 deltagare i varje. 
Fokusgrupperna genomfördes i syfte att ta reda på: 

x Om deltagarnas kunskap och engagemang om mat och miljö hade ökat på grund av 
prototypen. 

x Hur deltagarna agerade när de fick informationen från prototypen. 
x Om deras matlagningsbeteende hade förändrats på grund av prototypen. 
x Vad var orsaken till att beteendet hade förändrats eller inte förändrats. 
x Vad motiverade till att använda prototypen. 
x Vilka delar av prototypen de uppskattade och ogillade. 

I bilaga 6 återfinns diskussionspunkterna som togs upp under fokusgrupperna. 

                                                      
5 Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod där man i gruppdiskuterar ett specifikt ämne relativt fritt 
med handledning av forskaren. Att arbeta med fokusgrupper är en effektiv intervjumetod för att samla in 
kvalitativ data, dessutom sker en naturlig kvalitetskontroll då deltagarna ifrågasätter varandra (Cohen et 
al. 2000). 
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5 Resultat 

Här presenteras de resultat från deltagarnas val av recept under Fas 1 och Fas 2 som 
är av relevans för studien. Avslutningsvis presenteras deltagarnas upplevelse av 
studien och användningen av prototypen. 

På grund av osäkerhet i prototypens beräkningar (se 6.2.2) av koldioxidutsläpp är alla 
koldioxidvärden i detta kapitel avrundade till närmaste hundratal. 

5.1 Vanor innan studien 
Resultaten från den inledande enkäten visade att deltagarna lagade sin egen mat i snitt fyra 
gånger i veckan och att de använde recept från Internet i snitt en gång i veckan. Tre av de 15 
deltagarna sa att de inte aktivt gör något för att främja miljön. Nio deltagare tillämpade 
miljövänlig avfallshantering som källsortering och pantning av burkar. Åtta deltagare arbetade 
för miljön genom matrelaterade  åtgärder,  t.ex.  “Köper  ekologiskt  och  närproducerat  så  ofta  jag  
kan.”  och  “[...]  försöker  kasta  så  lite  mat  som  möjligt!”.  Fem  deltagare var sparsamma i sin 
elförbrukning,  t.ex.  “Vi  använder  LED-lampor istället för vanliga glödlampor, och många 
lampor  är  igång  med  timer:  så  att  de  inte  av  misstag  blir  kvar  på!”.  Två  deltagare  prioriterade 
miljövänlig transport (se fig. 13). 

 
Figur 13.  Fördelning  av  svar  på  enkätfrågan  “Vad  gör  du  för  att  förbättra  miljön?”. 

5.2 Fas 1 
Under Fas 1 inrapporterades totalt 73 av 75 möjliga recept, således rapporterade inte alla 
deltagare fem recept. Medelvärdet av de inrapporterade receptens koldioxidutsläpp blev 4900 g 
CO2.  
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5.3 Fas 2 
Under Fas 2 inrapporterades 70 av 75 möjliga recept. Vid 32 val av recept svarade deltagarna 
att de kände sig påverkade av prototypen. Elva deltagare kände sig påverkad minst en gång, 
varav en deltagare kände sig påverkad vid alla sina fem val (se tab. 1). 
 

Antal receptval som påverkades av prototypen 
(av totalt 5 möjliga) 

Antal deltagare  

5 1  

4 2  

3 4  

2 5  

1 1  

0 4  

Tabell 1. Fördelning av antal dagar (av totalt 5 möjliga) då deltagarna påverkades av 
prototypen. 
 
Medelvärdet för alla deltagares koldioxidutsläpp per recept och medelvärdet för de recept som 
deltagarna valt när de påverkades, respektive inte påverkades av prototypen, presenteras nedan i 
tabell 2.  
 

Medel Koldioxidutsläpp (g CO2)  

Alla val 2700  

Valet påverkades 2100  

Valet påverkades inte 3200  

Tabell 2. Beräkning av koldioxidutsläpp för valda recept under Fas 2 uppdelat på fallen när 
deltagarna uppgav att de påverkats av prototypen respektive när de inte påverkats. 

5.3.1 Prototypens påverkan 
De deltagarna som hade svarat att de påverkades av prototypen vid sitt val av recept fick svara 
på hur de kände sig påverkade. Vid 15 av  de  32  valen  svarade  de  “Jag  bytte  från  ett  recept  med  
högt utsläpp till ett recept  med  lågt  utsläpp”  (se  fig  14). Den genomsnittliga minskningen av 
koldioxidutsläpp på grund av ändrade val av recept visas i tabell 3. 
 

Medel Koldioxidutsläpp (g CO2)  

Bortvalda recept 7000  

Valda recept 2100  

Minskning 4900  

Tabell 3. Minskning av genomsnittligt koldioxidutsläpp vid byte av recept på grund av 
prototypen.  
 
Deltagarna som kände sig påverkade svarade vid 5 tillfällen att de tog bort den eller de 
ingredienser som gav högst utsläpp (se fig. 14). Ingredienserna som togs bort var vid 3 av dessa 
fall animalieprodukter.  
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Vid 3 av de totalt 32 fallen svarade deltagarna att de bytte bort den eller de ingredienserna med 
högt utsläpp till ett alternativ med lägre koldioxidutsläpp. 
I 9 fall svarade deltagarna att de påverkades av en annan anledning. Vid 3 av fallen var 
motiveringen att de använde prototypen som ett verktyg för att hitta ett recept med lågt utsläpp. 
T.ex:  

“Försökte  aktivt  hitta  något  som  hade  lite  lägre  utsläpp.” 
Det första receptet som deltagaren tittade på hade lågt koldioxidutsläpp i 3 fall och därför 
tittade de inte på fler recept. En av deltagarna svarade t.ex: 

“Var  i  princip  ett  av  de  första  jag  kollade  på  och  det  hade  väldigt  lågt  utsläpp  från 
början.  Fungerade  bra!” 

Vid 4 av de 32 fallen reagerade deltagarna på siffran för koldioxidutsläppet men gjorde 
ingenting åt det. T.ex. svarade en deltagare:  

“[...]  jag  blev  chockad  över  det  höga  utsläppet,  men  jag  behöll  alla  
ingredienserna pga bristande  kunskap  […]” 
 

 
Figur 14. Fördelning av hur deltagarna blev påverkade av prototypen. 

5.3.2 Prototypens uteblivna påverkan  
Deltagarna svarade att de inte påverkades av prototypen vid 38 av 70 val av recept. De ansåg att 
de inte såg någon koppling mellan deras val av måltid och miljön i 8 av fallen (se tab. 4). 
Antingen ansåg de att deras måltidsval spelar en liten roll i ett så stort samhällsproblem, eller så 
var de inte intresserade av att förändra sin kost med tanke på miljön.  
Deltagarna svarade vid 8 tillfällen att de reflekterade över informationen om koldioxidutsläpp, 
men att de inte kände sig påverkade av den och inte förändrade sitt val. 
I 6 av fallen löd motiveringen att de hellre använde de ingredienser som fanns i hushållet, 
istället för att laga ett nytt recept som krävde inköp av nya ingredienser. En deltagare ansåg 
också att det är mer miljövänligt att laga mat med de ingredienser som fanns hemma, istället för 
att slänga dem. 
Deltagarna såg informationen som prototypen förmedlade, men valde att inte reflektera över det 
och ansåg att de inte påverkades i 5 av de 38 fallen. 
I 5 av fallen svarade deltagarna att det var ett dåligt tillfälle för dem att laga mat med miljön i 
åtanke. Det kunde handla om att de hade gäster hemma, eller att de var så hungriga att de inte 
hade tid att välja ett miljövänligt recept. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Annan Bytte ingrediens Bytte recept Tog bort ingrediens

An
ta

l d
el

ta
ga

re
 



   

20 

I 2 av fallen fungerade inte prototypen, informationen nådde inte fram till deltagarna. 
Deltagarna såg inte informationen om receptets koldioxidutsläpp 2 gånger. Deltagarna svarade 
vid 2 av fallen att maträttens pris gick före miljön.  
 
Antal 
tillfällen 

Beskrivning Exempel på citat 

8 Ser ingen koppling mellan 
eget beteende och miljön. 

“Jag  är  inte  intresserad  av  att  hjälpa  miljön  genom  att  
ändra  min  kost.” 

8 Blev påverkade men 
ändrade inte sitt val av 
måltid. 

“Jag  blev  påverkad  av  koldioxidsiffran  i  den  mening  
att jag kände att jag ska leta efter en hamburgare (typ 
vego el. kyckling) som har en lägre siffra. Men just i 
detta fall var det bestämt i förväg att det skulle bli 
burgare idag och därför gick det inte riktigt att göra 
något  åt.”    

6 Hade ingredienser hemma. “Hade  ingredienserna  hemma  och  orkade  inte  spacea  
till  det  hela  så  mycket  ikväll.” 

5 Såg informationen som 
prototypen förmedlade, 
men valde att inte 
reflektera över det.  

“Var  sugen  på  att äta just den rätten så tänkte inte så 
mycket  på  miljöpåverkan.” 

5 Dåligt tillfälle för dem att 
laga mat med miljön i 
åtanke. 

“Det  berodde  på  att  jag  hade  gäster  hemma  och  inte  
hittade något som var värt att ändra i receptet utan att 
det skulle bli en helt  annan  maträtt.” 

2 Såg inte koldioxidvärdet. “Jag  såg  inte  plugin  informationen.” 

2 Prisfråga. “Pris  gick  före  miljöpåverkan” 

2 Prototypen fungerade inte. “Det  fanns  ingen  koldioxidsiffra.  Tycker  om  tonfisk  så  
passade  på.” 

Tabell 4. Fördelning av anledningen till att deltagarna inte påverkades av prototypen, 
tillsammans med exempel av citat för varje typ av anledning.  

5.4 Jämförelse av Fas 1 och Fas 2 
Deltagarna valde måltider med i genomsnitt 2200 g CO2 (45 %) mindre utsläpp under Fas 2 
jämfört med Fas 1 (se fig. 15). Ett signifikanstest på 95 % nivå visar att skillnaden är statistiskt 
säkerställd. Vid de val då deltagarna angav att de påverkades av prototypen var minskningen 
större, 2800 g CO2 (57 %). När de inte påverkades var minskningen 1700 g CO2 (35 %).  
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Figur 15. Jämförelse av deltagarnas valda recepts koldioxidutsläpp mellan Fas 1 och Fas 2. 
Fördelat över alla val, samt de val då de påverkades respektive inte påverkades. 

5.5 Google Analytics 
Under Fas 2 spårades aktiviteten på WA med hjälp av Google Analytics6. Totalt genererades 23 
besök  från  “Läs  mer” i WLP under de fem dagarna (se fig. 16). Genomsnittlig besökstid på WA 
uppmättes till knappt 4 minuter och deltagarna besökte i snitt tre olika recept vid varje tillfälle. 
 

 
Figur 16. Antal besök på WA per dag under Fas 2. 
 
Deltagarna  interagerade  mest  med  funktionen  “Vad  motsvarar  koldioxidutsläppet?”  (30 
interaktioner). Nio stycken klick gjordes på ej hittade ingredienser för att hjälpa prototypen att 
beräkna ett mer exakt koldioxidutsläpp för det valda receptet. Fyra gånger interagerade 

                                                      
6 Google Analytics är det största verktyget för att mäta webbplatsers besökares beteende (w3techs 2014). 
Verktygen leverar flera olika rapporter, t.ex. besökarnas geografiska position, webbläsare och språk 
(Galbraith 2013). 
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deltagarna  med  “Stora  boven”, dvs. de provade att byta ut en ingrediens av  kategorin  “nötkött”  
för att se vad koldioxidutsläppet blev med en alternativ proteinkälla. Deltagarna klickade 
varken på en hittad ingrediens, ett recept i topplistan eller funktionen för delning på sociala 
medier. 

5.6 Fokusgrupp 
Två fokusgrupper genomfördes med sex deltagare i varje, dvs. deltog 12 av de 15 deltagarna. 
Under fokusgrupperna diskuterades dels hur deltagarnas kunskaper om mat och miljö var innan 
studien, men också hur och varför deltagarna hade förändrat sitt beteende under prototypens 
påverkan. 

5.6.1 Kunskaper innan studien 
Majoriteten av deltagarna reflekterade inte över livsmedels koldioxidutsläpp innan de använt 
prototypen. De ansåg också att de saknade kunskap om vilka livsmedel som var miljöbovar. Ett 
fåtal deltagare hade viss kunskap om vilka livsmedel som var miljöbovar, dock reflekterade de 
sällan över det: 

“Man  vet  ju  att  kött  brukar  ge  mycket  koldioxid,  men  det  är  inte  så  att  man tänker 
på  det  när  man  lagar  mat.” 

5.6.2 Hur förändrades beteendet? 
Flera deltagare använde prototypen som ett hjälpmedel att jämföra recepts koldioxidutsläpp. De 
insåg att de miljövänliga recepten var lika enkla att laga som de motsatta och såg därför ingen 
anledning till att inte välja miljövänliga recept: 

“När  jag  började  jämföra  och  såg  att  det  ena  receptet  hade  lägre  än  det  jag  hade  
tänkt laga, då började jag fundera på vad det fanns för anledning att välja mitt 
ursprungliga val. Då bytte jag faktiskt också” 

Framförallt valde de bort animalieprodukter tack vare informationen från prototypen: 
“Jag  hade  tänkt  laga  oxfilé,  men  när  jag  såg  hur  högt  det  var  så  gjorde  jag  inte  
det  eftersom  det  kändes  så  omiljövänligt” 

I fokusgrupperna framgick det också att deltagarnas allmänna medvetenhet om mat och miljö 
hade ökat under användningen av prototypen: 

“Jag  fick  en  bra  översikt  av  vad  som  var  väldigt  dåligt  och  vad  som  var  ok  [...]  
utan pluginet hade jag inte kunnat få samma bild i huvudet av hur mycket värre 
vissa livsmedel  var.  Pluginet  hjälpte  mig  definitivt  få  en  bättre  miljömedvetenhet” 

Just medvetenhet ansåg deltagarna att de saknade innan de använde sig av prototypen: 
“Många  vill  vara  miljömedvetna,  men  vet  inte  hur  man  ska  göra.  Man  tänker  inte  
på att t.ex. köttfärs är en sådan miljöbov, jag tror verkligen att [prototypen] skulle 
fungera  jättebra  där” 

Den ökade medvetenheten gjorde att deltagarna reflekterade mer över vilka sorters livsmedel de 
valde att köpa. De hade bland annat fått upp ögonen för ekologiska livsmedel, något som 
prototypen inte lade stor vikt på.  
En av deltagarna som inte ville förändra sin kost för att hjälpa miljön menade att prototypen 
hade gett honom en viss självinsikt. Nu visste han att hans matvanor inte var miljövänliga, 
vilket motiverade honom att bli mer miljövänlig inom andra områden för att väga upp de dåliga 
matvanorna.  

5.6.3 Varför förändrades beteendet? 
Efter användningen av prototypen ansåg alla deltagare att de reflekterade mer över 
koldioxidutsläpp från livsmedel än innan. Deltagarna ansåg att möjligheten att jämföra recept, 
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samt prototypens automatiska beräkning och direkta presentation av koldioxidutsläppet var 
avgörande för deras beteendeförändring: 

“Med  [prototypen]  fick  man  det  svart  på  vitt,  det  gjorde  att  jag  börja  tänka  på  det 
mer” 

Några av deltagarna, som kategoriserade sig själva som inte miljövänliga, hade inställningen att 
inte låta sig påverkas av prototypen. Trots det började dessa deltagare fundera mer på vad de 
äter. En av deltagarna som inte trodde att han skulle påverkas uppgav att hans val hade 
förändrats:  

“Jag  gick  in  med  inställningen  att  jag  inte  skulle  låta  mig  påverkas,  eftersom  jag  
inte är så miljöintresserad [...] men sen när man såg siffran så frågade jag mig 
själv varför jag ska laga något som släpper ut mer när jag ändå kan tänka om 
lite” 

Samma deltagare uppgav att det var huvudsakligen prototypen som var orsaken till denna 
förändring: 

“Även  om  jag  inte  förväntade  mig  att  förändra  mina  val,  så  tänkte  jag  att  jag  ändå  
kan ändra mina vanor lite och [prototypen]  hjälpte  mig” 

Deltagarna var eniga om att prototypen ökade deras kunskap, vilket ledde till att de flesta 
försökte välja mer miljövänliga recept. Flera användare menade att de efter några dagars 
användning av prototypen hade ökat sin kunskap tillräckligt mycket att de själva, utan att ta 
hjälp av prototypen, kunde avgöra om ett recept var miljövänligt eller ej. 
Vissa deltagare trodde att de nyfunna kunskaperna och det förändrade beteendet var bestående. 
Andra deltagare trodde inte att det var en långsiktig beteendeförändring. En av deltagarna 
trodde att hans intresse och medvetenhet hade ökat ifall han hade använt prototypen under en 
längre tid. Han ansåg också att det nya beteendet skulle befästas mycket bättre då. 

5.6.4 Vad motiverade till att använda prototypen? 
Alla deltagare var mer eller mindre intresserade av att minska sin klimatpåverkan. Viljan att 
förbättra miljön var den starkaste drivkraften för att använda prototypen:   

“I  framtiden  när  jag  har  mitt  eget  hushåll  vill  jag  vara  mer  miljömedveten,  om  
något sådant här finns tillgängligt då är jag ganska säker på att jag kommer 
använda  det” 

Lekfullheten med konverteraren (se 3.3.3) och att jämföra olika recept ökade också intresset för 
prototypen: 

“Jag  gick  in  och  såg  den  här  koldioxidsiffran, och då var det kul att gå in och 
jämföra  med  andra  recept!” 

En deltagare, vars motivation att använda prototypen var låg, menade att det stora problemet för 
honom var att han slänger för mycket överbliven mat. Han ansåg att han först behövde ändra på 
det beteendet innan han började reflektera över livsmedlens koldioxidutsläpp. 

5.6.5 Prototypens utformning 
Delar  av  deltagargruppen  tyckte  att  det  var  svårt  att  relatera  till  referensvärdet  “km  lång  bilresa”  
i WLP (se 3.2.2). De tyckte att det var bra med ett referensvärde men de ställde sig frågande till 
om just bilresa var den bästa enheten. En deltagare trodde att det berodde på att de bodde i 
Stockholm där man sällan kör bil.  
Flera deltagare ansåg att WLP var för liten och flöt ihop med Tasteline.coms webbplats, vilket 
gjorde  den  svår  att  se.  Många  deltagare  uppfattade  inte  “Läs  mer”-knappen (se 3.2.2) och kunde 
därmed aldrig använda funktionerna i WA. En deltagare föreslog just en sådan knapp: 

“Det  kanske  skulle  finnas  en  informationsknapp  så  man  kan  läsa  mer” 
Eftersom flera av deltagarna hade missat funktionerna i WA kunde de inte svara på om 
informationen som presenterades där var givande eller ej. De få deltagare som hade använt WA 
tyckte att den var hjälpsam. Framförallt förslaget på hur man kunde uppnå lägre 
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koldioxidutsläpp genom att byta bort ”Stora  boven”, informationen om varje enskild ingrediens 
utsläpp i cirkeldiagrammet och ingredienslistan uppskattades. Även möjligheten att jämföra 
receptets utsläpp med andra aktiviteter och produkter var omtyckt. 
Deltagarna som inte hade upptäckt och använt WA fick den presenterad under fokusgrupperna. 
De uppskattade medelvärdet av alla recept i databasen och önskade att detta värde hade funnits 
med i WLP. De uppskattade också topplistan eftersom de då hade kunnat undgå att själva 
behöva leta reda på recept med lågt koldioxidutsläpp. 
En deltagare påpekade att han ville ha mer information i WLP, så att han inte behövde gå in i 
WA. En deltagare ställde sig frågande till fokuseringen på enbart koldioxidutsläpp. Deltagaren 
menade att det är fler saker än koldioxid som avgör om ett livsmedel är ett bra val eller ej, t.ex. 
djurskötsel.  

5.7 Mer precis beräkning 
Alla ingredienser från valda recept under Fas 2 hittades inte av prototypens sökalgoritm. Då 
deltagarna sällan valde att lägga till dessa ingredienser i synonymtabellen (se 5.5) lades dessa 
till efter undersökningsperioden. Det resulterade i en mer exakt beräkning av receptens utsläpp 
(se tab. 5). Två värden visas, det ena är medelvärdet av de koldioxidutsläpp som deltagarna såg 
och påverkades av (de värden som presenterats genomgående i resultatkapitlet). Det andra 
värdet är mer korrekt då de är beräknade med de ingredienser sökalgoritmen inte hittade. 
 

Medel De värden deltagarna såg  
(g CO2) 

Mer precis beräkning  
(g CO2) 

Differens 
(g CO2) 

Alla val 2700 3200 500 

Valet påverkades 2100 2900 800 

Valet påverkades inte 3200 3400 200 

Tabell 5. Skillnad mellan de koldioxidvärden deltagarna såg vid valet av recept och mer 
korrekt beräkning av valda recepts utsläpp. 
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6 Diskussion 
Här behandlas svaren på studiens problemformulering utifrån resultatet och den 
bakomliggande teorin. Delar av diskussionen om prototypen grundar sig i de problem 
som uppstod under framtagandet av den. 

Hypotesen som formulerades i inledningen var att människor väljer miljövänligare måltider om 
information om måltidens koldioxidutsläpp visas tillsammans med receptet. Resultaten tyder på 
att hypotesen stämmer då deltagarnas genomsnittliga koldioxidavtryck per måltid minskade 
med ca 2,2 kg (45 %) efter en kort tids användning av prototypen. Resultatet är statistiskt 
signifikant. Slutsatserna som kan dras är således giltiga för människor ur samma population 
som deltagarna, dock är de inte generaliserbara för hela befolkningen (se 6.3). 

6.1 Deltagarnas beteendeförändring 
Under Fas 2 utnyttjade deltagarna främst WLP, vilket betyder att diskussionen om användandet 
av prototypen huvudsakligen är baserat på deltagarnas interaktion med dess funktioner. 
Orsaken till det är att flera av deltagarna inte såg hyperlänken (knappen) till WA, troligtvis 
utfördes det för få användartester under prototypens utveckling (se 6.2.1). 
Resultaten pekar på att deltagarna valde recept med lägre koldioxidutsläpp när de använde 
prototypen. Den genomsnittliga minskningen mellan Fas 1 och Fas 2 blev 2,2 kg koldioxid per 
måltid, vilket innebär en minskning med 45 %. En sådan stor minskning tyder på att människor 
gör smartare miljöval om de får information om vad deras olika val har för miljöpåverkan.  
Vid 32 av de totalt 70 receptvalen påverkades deltagarna av prototypen, vilket ledde till en 
genomsnittlig minskning på 2,8 kg koldioxid per måltid (57 %) jämfört med Fas 1. Intressant är 
att några deltagare, som inför studien hade lågt miljöintresse och därför trodde att de inte skulle 
påverkas av prototypen, förändrade sin matlagning till att bli mer miljövänlig.  
Deltagarna ansåg att den automatiska presentationen av koldioxidberäkningen var avgörande 
för deras förändrade beteende. Det bekräftas av Fogg Behavior Model (FBM) och principen om 
reduktion (se 2.1.1, 2.2.1), där det är av stor vikt att övertygande tjänster ökar dess enkelhet för 
användarna samt att det som triggar har en precis timing. Prototypen uppnådde detta genom att 
automatiskt beräkna koldioxidutsläppet för receptet och presentera det när deltagarna skulle 
göra sina val av måltid. 
En intressant observation är att trots att prototypen inte gjorde något försök att öka deltagarnas 
motivation, uppnåddes ändå en förbättring av deltagarnas beteenden. Det kan förklaras av att 
faktorerna enkelhet och timing var så höga att beteendet ändå förändrades. Alternativt hade 
deltagarna redan en hög motivation till att skaffa miljövänligare vanor, vilket betydde att 
prototypen inte behövde höja den. Resultatet pekar på att det är en kombination av båda. 
Majoriteten av deltagarna ville förbättra miljön, därav hade de motivationen. Samtidigt uppgav 
deltagarna att det inte krävdes någon extra kraftansträngning för att få informationen och de 
fick den precis vid rätt tillfälle.  
Deltagarna uppskattade och interagerade mest med omvandlingen från gram koldioxid till ett 
referensvärde (se 5.5).  Det gjorde att de kunde sätta koldioxidutsläppet i en kontext och 
därmed tilläts de bli påverkade av prototypen, vilket kan förklaras av principen för orsak och 
effekt samt principen om virtuell repetition. Principen om virtuell repetition kan även förklara 
varför flera deltagare använde prototypen för att jämföra olika recepts utsläpp innan de gjorde 
sitt val.   
Stora och signifikanta skillnader i deltagarnas beteende mellan de två faserna kunde verifieras 
trots att WLP följer endast en av fyra övertalningsprinciper (se 2.2.1), principen om reduktion. 
Enligt tidigare forskning ökar chansen till förändrade vanor om alla övertalningsprinciper 
tillämpas (se 2.2.1). Resultatet kunde således ha blivit gynnsammare om WLP även hade haft 
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stöd för principerna om self-monitoring, social jämförelse och social facilitation. Tyvärr var 
både principerna om social jämförelse och social facilitation inkluderade i WA istället för i 
WLP, och deltagarna använde sällan WA (se 5.5). Principen om self-monitoring 
implementerades inte på grund av tidsbrist. 
Vid de receptval då deltagarna svarade att de kände sig påverkade av prototypen, hade det den 
effekten att de vid nästan i hälften av fallen bytte bort det recept de initialt tänkte laga till 
förmån för ett miljövänligare. Den genomsnittliga minskningen av utsläpp från dessa byten var 
nästan 5 kg koldioxid. Det pekar återigen på att människor väljer mer miljövänlig mat om de 
ges information om vilka måltider som är miljövänliga eller ej.  
I de fall då deltagarna angav att de inte blivit påverkade av prototypen minskade 
koldioxidutsläppen med ca 1,7 kg, en minskning med 35 % jämfört med Fas 1. De fem typer av 
anledningar som deltagarna uppgav är alla av samma typ, bristande miljöengagemang (se tab. 
3, 5.3.2).  Denna minskning kan betyda att de påverkades omedvetet, återigen på grund av att 
prototypens enkelhet och timing var så kraftfulla att en hög motivation inte behövdes. 
Alternativt blev de påverkade men det bristande miljöengagemanget gjorde att de uppgav ett 
felaktigt svar i enkäten.  
En återkommande anledning till varför deltagarna inte blev påverkade av prototypen var att de 
redan hade livsmedel i sitt hushåll som de ville använda. En längre testperiod hade kunnat 
resultera i att deltagarna känt sig påverkade oftare, eftersom de då fått möjlighet att planera sina 
måltider och inköp över längre tid. 
Studiens testperiod var för kort för att mäta om några bestående beteendeförändring hos 
deltagarna hade skett. Baserat på teorier om miljörelaterade beteendeförändringar kommer 
prototypen inte att skapa någon bestående beteendeförändring eftersom den saknar delsteg 4-7 
(se 2.1.2). Den hjälper inte användaren att planera, testa, utvärdera och etablera det nya 
beteendet. Prototypens fokus ligger främst på delsteg 2 och 3, den uppmärksammar användaren 
på dennes nuvarande beteende och ger förslag på alternativ. Anledningen till att resterande steg 
saknas i prototypen är att de måste utföras på eget initiativ, vilket är svårt att implementera i en 
webbapplikation. Framtida studier bör dock försöka implementera även dem. 
Mätning av deltagarnas medvetenhet och kunskap är svårt och resultatet baseras på deltagarnas 
subjektiva åsikt och känsla. Under fokusgrupperna framgick det att många deltagare tidigare 
saknade kunskap om hur val av livsmedel påverkar miljön. De hade viljan att förbättra miljön, 
men de visste inte hur. Prototypen gav dem tillgång till den kunskap och medvetenhet som 
krävs för miljövänligare val. Delar av deltagargruppen uttryckte att de efter en viss tids 
användning visste vilka livsmedel som är de stora miljöbovarna, de behövde då inte 
prototypens hjälp i lika stor utsträckning.  
I tidigare forskning kritiseras övertygande IKT-tjänster, liknande prototypen, eftersom de är för 
inriktade på ett specifikt beteende (se 2.2.2), i detta fall val av livsmedel. Resultatet talar emot 
den kritiken, då samtliga deltagares känsla är att deras kunskap och medvetenhet har ökat. Även 
de deltagare som inte var villiga att ändra sin kost för att bidra till en bättre miljö blev 
inspirerade att agera miljövänligt inom andra områden än val av livsmedel. Det är en indikation 
på att övertygande IKT-tjänster som fokuserar på specifika miljörelaterade beteenden kan öka 
användarnas generella medvetenhet. 

6.2 Prototypen 

6.2.1 Fler användartester 
Under Fas 2 då deltagarna använde prototypen gavs enbart instruktioner om hur installationen 
genomfördes, inte hur de skulle agera under användning av prototypen. Förhoppningen var att 
beteendet skulle vara så naturligt som möjligt hos deltagarna. Dock medförde detta att bara ett 
fåtal av deltagarna använde sig av  WA,  de  klickade  sällan  på  “Läs  mer”  (se  5.5). Innan Fas 1 
startade genomfördes en iterativ designprocess som avslutades med två Thinking Aloud-
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analyser (se 2.3.1). Den knapphändiga användningen av WA pekar på att fler än två analyser 
borde ha genomförts.  

6.2.2 Prototypens precision 
Under framtagandet av prototypen var det största problemet att hitta statistik för olika 
livsmedels koldioxidutsläpp. Innan utvecklingen startade fanns förhoppning om att sådan 
statistik fanns att tillgå, men det visade sig att så ej var fallet. De få API:er och databaser som 
fanns på marknaden var oftast inriktade mot företag och kostnaden för att utnyttja dem var hög, 
vilket leder till att småskaliga försök liknande studien blir svåra att genomföra. Det kan vara en 
förklaring till varför det finns få IKT-tjänster som riktar sig till konsumenter i syfte att ge dem 
den information som krävs för att göra miljövänligare livsmedelsval. 
För att utveckla prototypens beräkningsfunktion användes främst data från Institutet för 
Livsmedel och Bioteknik AB (SIK). SIK tillhandahåller rapporter om koldioxidutsläpp för 
livsmedel och livsmedelskategorier och det är dessa rapporter prototypens databas är uppbyggd 
av (se 3.1.2). Antalet rapporter som SIK har publicerat är dock få och flera av dem är gamla, 
vilket gör att det går inte att säkerställa om beräkningarna av receptens utsläpp är korrekta.  
Trots att det inte går att säkerställa prototypens beräkningar så visar resultaten att det finns 
utrymme för framtida IKT-tjänster som fokuserar på mat och miljö. För detta krävs stora och 
tillförlitliga öppna databaser med klimatdata för livsmedel. 

6.3 Studiens urval och generaliserbarhet 
Deltagarna i studien var samtliga studenter från Kungliga Tekniska högskolan som blev 
tilldelad en plats i studien via kursen ”DM1578 - Programintegrerande kurs i medieteknik”. Det 
faktum att samtliga deltagare var studenter gör att de inte är representativa för andra grupper i 
samhället. Studiens generaliserbarhet är därför begränsad och det går inte att dra slutsatsen att 
hela befolkningen hade presterat likadant som deltagarna i studien. Det faktum att skillnaden i 
koldioxidutsläpp mellan Fas 1 och Fas 2 är statistiskt säkerställd innebär endast att liknande 
resultat hade uppnåtts om studien upprepats med deltagare ur samma population. 
Deltagarna rekryterades inte frivilligt utan var tvungna att medverka i studien. Det gör att 
deltagarnas motivation och engagemang kan ifrågasättas eftersom de inte deltog av eget 
intresse. Studenter har som regel en snäv budget och inte samma frihet vid inköp av livsmedel, 
vilket kan ha inverkat på resultatet. Alla deltagare studerade medieteknik vilket troligtvis 
resulterade i en deltagargrupp med högre teknikintressen än gemene man. Det höga 
teknikintresset ökade med stor sannolikhet viljan att använda prototypen och resultatet kan ha 
förstärkts av detta. Vissa av deltagarna var bekanta till författarna och vänskapsförhållandet kan 
ha påverkat dessa deltagare till att prestera  ett  “bra”  resultat.   

6.4 Metodkritik 

6.4.1 Val av recept 
Varje dag under de båda faserna lagade deltagarna mat efter recept på Internet, i syfte att samla 
in så mycket resultat som möjligt under den korta undersökningsperioden. Att laga mat efter 
recept så frekvent kan dock inte klassas som normalt beteende. I den inledande enkäten 
framgick att deltagarna i snitt lagar mat efter recept på Internet en gång i veckan (se 5.1). 
Deltagarna fick dessutom endast välja recept från webbplatsen Tasteline.com, vars 
receptbibliotek är begränsat. Båda dessa faktorer medförde att deltagarnas frihet begränsats. 
Deras normala beteende var förvrängt, vilket kan ha inverkat på resultatet. 
Det finns ingen garanti för att deltagarna lagade de recept som de rapporterade in under studien. 
I dagens samhälle anses det inom stora grupper negativt att inte värna om miljön och deltagarna 
kan ha valt att rapportera in miljövänligare recept än vad de faktiskt lagade. Om så är fallet så 
har resultatet påverkats. 
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6.4.2 Enkäternas utformning 
Vissa frågor i enkäterna som deltagarna svarade på gav resultat som inte gick att tolka, 
alternativt var de inte relevanta. I efterhand framgick det att dessa frågor var felaktigt 
formulerade och inte tillräckligt genomtänkta. Enkätfrågorna som berörs är inte centrala för 
studien, de togs snarare med i syfte att kategorisera deltagarna som t.ex. miljövänlig eller ej 
miljövänlig. 

6.4.3 Val av koldioxidvärde 
Att prototypens sökalgoritm inte skulle hitta alla ingredienser i recept och därmed beräkna för 
låga koldioxidvärden var väntat. Problemet löstes av att ge användarna möjlighet att lägga till ej 
hittade ingredienser i prototypens synonymtabell (se 3.3.6). Under Fas 2 valde dock deltagarna 
att inte utnyttja denna funktion. Det resulterade i att prototypen i genomsnitt presenterade ett 
koldioxidutsläpp som var 500 g för lågt (se 5.7). I studien används huvudsakligen de lägre 
värdena, de som deltagarna såg och påverkades av, eftersom studiens syfte var att undersöka 
eventuella beteendeförändringar vid presentation av recepts koldioxidutsläpp.  

6.5 Större perspektiv 
Det är intressant att sätta resultaten från denna undersökning i ett större sammanhang. Som 
tidigare nämnts i inledningen är den svenska regeringens målsättning att 2020 ska det årliga 
utsläppet av växthusgaser vara 20 miljoner ton lägre än 19907. Om samtliga ca 4 miljoner 
hushåll i Sverige (Statistiska Centralbyrån 2013) hade lagat en måltid om dagen med hjälp av 
prototypen och uppnått samma utsläppsminskning som studiens deltagare, dvs. 1,7 kg CO2, så 
hade Sveriges koldioxidutsläpp minskat med ca 2,5 miljoner ton årligen8. Det motsvarar ca 13 
% av det totala målet. Prototypens beräkningar är dock osäkra till en viss grad och deltagarnas 
representativitet inom befolkningen kan ifrågasättas vilket leder till att alltför långtgående 
slutsatser inte bör dras. 

                                                      
7 Enbart från verksamheter som inte handlar med utsläppsrätter. 
8 Beräknat med ej hittade ingredienser tillagda i databasen för att få ett så korrekt värde som möjligt (se 
5.7) 



 

29 

7 Slutsats 
Studiens problemformulering var: 

“Hur kan direkt information om olika recepts koldioxidutsläpp förändra människors val 
av  vilka  måltider  de  ska  laga?” 

Resultatet visar att deltagarna i studien valde måltider med lägre koldioxidutsläpp när de fick 
direkt information presenterad vid sina måltidsval. Även de deltagare som har medgett att de 
inte kände sig påverkade av informationen, på grund av att de inte såg någon koppling mellan 
måltidsval och miljön, har valt måltider med lägre utsläpp än vad de normalt väljer. Det tyder 
på att information om recepts koldioxidutsläpp även kan påverka de som inte är positivt 
inställda till att förändra sina matvanor på grund av miljön. Den huvudsakliga anledningen till 
deltagarnas förändrade beteende var att prototypen som togs fram för studien ökade deltagarnas 
kunskap och medvetenhet om livsmedels miljöpåverkan, vilket de tidigare hade saknat. Andra 
bidragande orsaker var prototypens enkelhet och timing. T.ex. krävdes ingen manuell hantering 
av studiens deltagare. Informationen presenterades automatiskt vid receptvalet och därmed blev 
det lättare för deltagarna att påverkas. Hypotesen att IKT kan hjälpa till i klimatfrågan har 
stärkts med denna studie. 
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8 Framtida  forskning 
Fortsatt forskning kring IKT och miljö anser vi är av stor vikt. Denna studie har påvisat att IKT 
kan vara till hjälp för att öka människors kunskap och medvetenhet kring koldioxidutsläpp 
orsakade av livsmedel.  Inga slutsatser kunde dras om bestående beteendeförändringar hos 
deltagarna på grund av den korta tid studien varade. Framtida undersökningar som löper över 
längre tid är nödvändiga för att undersöka den viktiga aspekten. 
Studiens resultat kan inte generaliseras på grund av att deltagarna inte var representativa för 
befolkningen. En liknande studie med en deltagargrupp ur en bredare population vore intressant 
för att se om resultatet kan generaliseras. 
Ett naturligt steg för framtida studier är att undersöka om ett annat resultat skulle uppnåtts om 
alla fyra övertalningsprinciper för miljörelaterade övertygande tjänster hade följts i stället för 
bara en. Detsamma gäller den sjustegs modell för förändring av miljövanor som bara 
utnyttjades delvis, endast två av dem implementerades i studiens prototyp. 
Ett stort problem i denna studie har varit att hitta korrekta och lättillgängliga data om 
livsmedlens miljöpåverkan. Därför är det mest intressanta framtida initiativet att ta fram öppna 
databaser med sådan information. Stabila och tillförlitliga öppna data skulle troligtvis öppna 
många dörrar för IKT som hjälpmedel till en hållbar framtid. 
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Bilaga  1 
Algoritm för beräkning av en ingrediens vikt 
Här presenteras den algoritm som prototypen använde för att beräkna ingrediensers 
vikter. 
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Bilaga  2 
Sökalgoritm för livsmedel i databasen 
Här presenteras modellen för den algoritm som används för att matcha livsmedel i de 
extraherade recepten med de livsmedel som finns i databasen (se 3.1.1). Det 
extraherade livsmedlets namn benämns  i  denna  modell  för  “sökterm”. 
1.  Kollar  om  “sökterm”  finns  i  tabellen  “Synonymer”.  Om  ja,  hämta det livsmedel synonymen  
refererar till. Om nej, gå vidare till steg 2. 
2.  Alla  livsmedel  hämtas  vars  namn  passar  in  på  det  reguljära  uttrycket  “.sökterm.”. 
3.  Om  inga  livsmedel  hittas  i  steg  2  avbryts  algoritmen  och  ingrediensen  kategoriseras  som  “Ej  
hittad”  (Se 3.3.6). 
4. Rangordnar de hittade ingredienserna i steg 2 enligt: 

1.  Matchar  det  reguljära  uttrycket  “sökterm”. 
2.  Matchar  det  reguljära  uttrycket  “sökterm.”. 
3.  Matchar  det  reguljära  uttrycket  “.sökterm”. 
4. Matchar det  reguljära  uttrycket  “.sökterm.”. 

5.  Det  livsmedel  som  rangordnas  högst  enligt  steg  4  anses  vara  korrekt  träff  för  “sökterm”,  
ingrediensen  kategoriseras  som  “Hittad”  (Se 3.3.6). 
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Bilaga  3 
Inledande enkät 
Här presenteras de frågor deltagarna fick svara på i den inledande enkäten. 

1. För- och efternamn 
Fritext  

2. Ålder 
Fritext 

3. Hur många bor i ditt hushåll? 
Fritext 

4. Hur många dagar i veckan lagar du själv din middag? 
Svarsalternativet 0 till 7 dagar. 

5. Hur ofta är det du som tar hand om inköp av livsmedel i ditt hushåll? 
Svarsalternativet 0 till 10. 0 innebar ”Sällan”, 10 innebar ”Alltid”. 

6. Anser du dig själv vara miljömedveten? 
Svarsalternativet  0  till  10.  0  innebar  ”Stämmer  inte  alls”,  10  innebar  ”Stämmer  helt”. 

7. Vad gör du för att för att förbättra miljön? 
Fritext 
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Bilaga  4 
Matlagning Fas 1 
Här presenteras den enkät deltagarna svarade på varje dag under Fas 1.  

1. Dagens datum 
Fritext  

2. För- och efternamn 
Fritext 

3. URL:en till det receptet du valde att laga idag. 
Fritext 

4. Varför valde du det receptet? 
Svarsalternativ: 
- Billigt 
- Gott 
- Enkelt att laga 
- Jag hade ingredienserna hemma 
- Övrigt (Fritext). 
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Bilaga  5 
Matlagning Fas 2 
Här presenteras den enkät deltagarna svarade på varje dag under Fas 2.  

1. Dagens datum 
Fritext  

2. För- och efternamn 
Fritext 

3. URL:en till det receptet du valde att laga idag. 
Fritext 

4. Påverkade informationen om recepts koldioxidutsläpp ditt val? 
Ja/Nej 

5. Utöver eventuell påverkan från vårt webbläsarplugin, spelade några av dessa 
faktorer in i ditt val av recept? 
Svarsalternativ: 
- Billigt 
- Gott 
- Enkelt att laga 
- Jag hade ingredienserna hemma 
- Övrigt (Fritext). 

 
Om Ja på fråga 4: 

6. Hur påverkades du av vårt plugin? 
Svarsalternativ: 
- Jag bytte från ett recept med högt utsläpp till ett recept med lågt utsläpp 
- Jag tog bort de ingredienser med högt utsläpp 
- Jag bytte bort de ingredienser med högt utsläpp till ingredienser med lågt utsläpp 
- Annan anledning 

7. Om du bytte recept, vilka recept bytte du bort? 
URL:er till de recept som byttes bort. 

8. Om du tog bort ingredienser, vilka ingredienser var det? 
Fritext 

9. Om du bytte bort ingredienser, vilka byten gjorde du? 
Fritext 

10. Om du har svarat att du påverkades av en annan anledning, vilken anledning var 
det? 
Fritext 

 
Om Nej på fråga 4: 

11. Varför påverkades du inte? 
Fritext 
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Bilaga  6 
Styrdokument för fokusgrupperna 
Här är de punkter som låg som grund för diskussionerna under fokusgrupperna. 

Prototypens möjligheter. 
x Vad tyckte ni om vår tjänst? Allmänna tankar och synpunkter. 
x Har den någon potential? Varför/varför inte? 
x Tror ni att den kan göra så att man blir mer miljövänlig? Varför/varför inte? 

Deltagarnas medvetenhet 
x Har ni tidigare tänkt på att livsmedel och koldioxidutsläpp hör ihop? Hur då? Varför? 
x Under studien, reflekterade ni då mer över recepts miljöpåverkan än tidigare? 
x Och efter? 

Deltagarnas kunskap 
x På lång sikt? 
x Även fast ni kanske inte kommer fortsätta använda prototypen, tror ni att ni ändå har 

fått nya kunskaper och ändrad inställning till mat och miljö? 
x Är  det  någon  som  känner  sig  “vänd”?  Dvs. att du tidigare inte prioriterade miljön förut 

men du gör det nu. 

Deltagarnas beteende och förändrade vanor m.h.a. prototypen 
x Hur agerade ni när ni fick miljörelaterad information om receptet presenterad? 
x Valde du miljövänligare recept? Hur då? 
x Vad krävdes för att du skulle påverkas? En hög siffra, en bra jämförelse mm. 
x Kunde du förstå om utsläppet var högt eller lågt? Vad gjorde att du förstod? 

För de som hade förändrat sina vanor 
x För er vars vanor förändrades av pluginet, vad var orsaken till denna 

beteendeförändring? 
x Lärde ni er vilka typer av recept och ingredienser som är miljövänliga? Vad har ni lärt 

er? Topp tre miljöbovar t.ex. 
x Tror ni att ni kommer fortsätta använda er av dessa eventuella nya kunskaper? 
x Har er motivation och engagemang ökat? Hur? 

För de som inte hade förändrat sina vanor 
x För er som inte förändrade era vanor, vad var orsaken till det? 
x Saknades något i tjänsten? Vad? 
x Om miljön inte är speciellt prioriterat hos er, kan någon sådan här tjänst förändra er? 
x Vad tror du gör att dina vanor inte förändras? 
x Medel för koldioxidutsläpp är 1000 g mindre från när ni använde pluginet än innan, har 

ni då valt mer miljövänliga recept omedvetet eller är den en slump? 
x Har ni ändå känt att ni lärt er någonting, men att ni inte har valt att förändra ert 

beteende? Vad och hur i sådant fall? 

Webbapplikationen 
x Hur  ofta  klickade  ni  på  “Läs  mer”? 
x Vid  vilka  tillfällen  klickade  ni  på  “Läs  mer”?   
x Bara när det var högt? 
x När det var lågt? 
x En bra jämförelse? 
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x Statistiken  av  besöken  visar  att  ni  mer  frekvent  klicka  på  “läs  mer”  i  början  av  studien  
än i slutet. Vad beror det på? Tappa ni intresse? Fanns det inget att hämta på vår 
webbplats? Lärde ni er att ett recept är bra eller dåligt? Räckte infon i pluginet? 

 
x Genomgång av alla delar. 
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