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Självkvantifiering för minskad miljöpåverkan 

Ett försök att minska köttkonsumtion genom återkoppling 

Sammanfattning 
Användningen	av	självkvantifieringsapplikationer	är	utbredd,	men	dess	utförande	långt	
från	fulländat.	Den	användning	som	förekommer	är	nästintill	uteslutande	koncentrerad	
till	självförbättring.	I	denna	undersökning	appliceras	denna	trend	av	självförbättring	på	
en	 global	 hållbarhetskontext	 med	 syfte	 att	 minska	 klimatpåverkan	 kopplat	 till	
livsmedelskonsumtion.	Här	 avses	 undersöka	 hur	 återkoppling	 i	 en	 självkvantifierings-
applikation	kan	utformas	för	att	förändra	en	specifik	vana,	köttkonsumtion. 
 
Undersökningen	 som	 utfördes	 bestod	 i	 en	 kvantifieringsstudie	 där	 deltagare	 på	 egen	
hand	 kartlade	 sin	 livsmedelskonsumtion	 utifrån	 huruvida	 den	 var	 vegetarisk	 eller	 ej.	
Deltagarna	 i	 studien	 fick	 ta	 del	 av	 olika	 typer	 av	 återkoppling	på	 sin	 konsumtion.	 För	
hälften	 av	 deltagarna	 sattes	 den	 personliga	 konsumtionen	 i	 förhållande	 till	 den	
genomsnittliga	 konsumtionen.	 Den	 andra	 hälften	 tog	 istället	 del	 av	 vetenskapligt	
grundade	 påståenden	 om	 hur	 konsumtionen	 måste	 se	 ut	 för	 en	 hållbar	
framtidsutveckling. 
 
Ingen	av	grupperna	visade	på	någon	definitiv	beteendeförändring	av	köttkonsumtionen.	
Deltagarna	 efterfrågade	 olika	 återkoppling	 beroende	 på	 deras	 mål	 och	 viljor	 samt	
förkunskaper.	 Självkvantifering	 i	 detta	 syfte	 togs	 väl	 emot	 och	deltagarna	 var	positiva	
till	användningen,	men	önskade	ytterligare	återkoppling. 
	
Nyckelord:	 självkvantifiering,	 beteendeförändring,	 social	 jämförelse,	 hållbarhet,	
köttkonsumtion	
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Quantified Self for decreased environmental 
impact 

An attempt to decrease meat consumption using feedback 

Abstract 
The	use	 of	Quantified	 Self	 (QS)	 applications	 is	widely	 spread,	 however,	 its	 design	 and	
potential	 is	 far	 from	 fulfilled.	Today,	 its	main	 focus	 is	on	self-improvement.	This	essay	
aims	to	investigate	how	self-improvement	can	be	put	in	a	global	sustainable	context	and	
how	the	feedback	in	a	QS-application	can	be	designed	to	change	one	specific	habit,	meat	
consumption. 
 
The	 survey	 consisted	 of	 a	 logging	 phase	 where	 participants	 logged	 their	 food	
consumption	in	terms	of	whether	each	meal	was	vegetarian	or	not.	The	participants	in	
the	study	were	divided	into	two	groups	that	got	two	different	types	of	feedback	on	their	
consumption.	 The	 first	 group’s	 feedback	 consisted	 of	 a	 relation	 between	 each	
participants	 individual	meat	 consumption	 related	 to	 the	mean	 score	of	 the	 rest	 of	 the	
group,	while	the	other	group	got	information	about	scientifically	established	facts	about	
future	sustainable	meat	consumption. 
 
Neither	of	the	groups	showed	any	definite	behaviour	change	in	their	meat	consumption.	
Results	 show	 that	 the	 participants	 had	 needs	 for	 individually	 designed	 feedback	
depending	 on	 their	 motivation,	 ability	 and	 attitudes	 to	 the	 issue.	 The	 concept	 of	 self	
quantization	got	positive	feedback	in	the	post-study	survey	participants	were	asked	to	
answer,	 although	 many	 of	 participants	 requested	 more	 interactivity	 and	 differently	
designed	feedback	content. 
 
Keywords: quantified self, behaviour change, social comparison, sustainability, meat 
consumption 
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1.	Inledning 

Människans	konstanta	strävan	efter	självförbättring	ligger	till	grund	för	viljan	att	
kartlägga	 och	 jämföra	 beteenden.	 Utvecklingen	 inom	 informations-	 och	
kommunikationsteknologi	 (IKT)	 har	 gett	 nya	 möjligheter	 att	 kartlägga	 vanor,	
främst	 med	 hjälp	 av	 smarta	 telefoner.	 Detta	 har	 bidragit	 till	 den	 våg	 av	
självkvantifieringsapplikationer	som	på	senare	år	uppkommit.	Den	här	typen	av	
kartläggning	har	gett	upphov	till	det	engelska	begreppet	Quantified	Self	eller	QS,	
vilket	i	denna	uppsats	hänvisas	till	enligt	den	svenska	termen	självkvantifiering. 
 
I	 skrivande	 stund	 (2016-05-11)	 ger	 en	 sökning	på	 frasen	 “food	 log”	 på	Apples	
App	Store,	 i	 fyra	av	de	 fem	första	träffarna,	någon	form	av	kaloriräknare.	Detta	
visar	 tydligt	 på	 hur	 marknaden	 för	 självkvantifieringsapplikationer	 ser	 ut	 i	
dagsläget.	 Tyngdpunkten	 för	 dessa	 applikationer	 är	 onekligen	 självförbättring,	
med	 personlig	 beteendeförändring	 som	 syfte.	 Ingen	 av	 de	 populära	
applikationerna	kan	anses	ha	storskalig	 förändring	 i	åtanke.	Således	bör	denna	
potential	utredas. 
 
Möjligheten	 att	 kartlägga	 individers	 vardagliga	 klimatpåverkan	 kan	 erbjuda	 en	
bättre	 förståelse	 av	 det	 komplexa	 orsak-verkan	 samband	 som	 bidrar	 till	
växthusgasutsläpp.	 Det	 vi	 ämnar	 undersöka	 i	 denna	 uppsats	 är	 hur	 olika	
återkopplingsunderlag	 på	 individens	 köttkonsumtion	 påverkar	 antalet	
vegetariska	måltider	under	en	viss	period.	
	 

1.1	Bakgrund 

1.1.1	Självkvantifiering	

Uppskattningsvis	60	%	av	den	amerikanska	befolkningen	kartlägger	i	någon	mån	
delar	 av	 sina	 liv	 med	 självkvantifiering,	 exempelvis	 dieter,	 träning	 eller	
vikt	(Swan,	 2013).	 Enligt	 Swan	 (2013)	 har	 de	 flesta	 som	 använder	 själv-
kvantifieringsapplikationer	ett	specifikt	beteende	de	vill	förändra.	Det	finns	ofta	
ett	konkret	mål,	som	viktnedgång	eller	förbättrade	sömnvanor	(Swan,	2013).		Att	
genom	 kvantifiering	 få	 siffror	 på	 sitt	 beteende	 räcker	 inte	 för	 att	 bibehålla	
motivation	 (Marcengo	 &	 Rapp,	 2014).	 Marcengo	 och	 Rapp	 (2014)	 betraktar	
således	återkoppling	som	nödvändig	för	att	upprätthålla	förändringsviljan. 

1.1.2	Köttkonsumtionens	klimatpåverkan 

Den	globala	matproduktionens	inverkan	på	klimatet	är	mångfacetterad.	Förutom	
reducering	 av	 biologisk	 mångfald,	 ökande	 luftföroreningar,	 skogsskövling	
(Steinfeld	 et	 al.,	 2006),	 bidrar	 livsmedelsproduktion	 även	 till	 den	 globala	 upp-
värmningen.	Enligt	Jordbruksverket	(Lööv	et	al.,	2013a)	står	animalieproduktion	
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för	 en	 femtedel	 av	 jordens	 totala	 utsläpp	 av	 växthusgaser.	 Köttprodukter	 är	
onekligen	 de	 livsmedel	 som	 står	 för	 den	 största	 andelen	 av	 växthusgasutsläpp	
(Gerber	et	al.,	2013).	 I	Sverige	konsumeras	81	kg	per	capita	och	år	medan	den	
globala	 medelkonsumtionen	 per	 person	 och	 år	 är	 41	 kg.	 (Lööv	 et	 al.,	 2013a).	
Relativt	 befolkningstillväxten	 har	 den	 globala	 köttkonsumtionen	 mer	 än	
fördubblats	sedan	1961	(Supply,	2012),	och	i	Sverige	har	den	ökat	med	drygt	40	
procent	 sedan	 1990.	 	Denna	 utveckling	 väcker	 frågan	 om	 konsumtion	 ur	 ett	
hållbarhetsperspektiv.	Broom,	Galindo	och	Murgueitio	(2013)	definierar	hållbar	
utveckling	som: 
 

A	system	or	procedure	is	sustainable	if	it	is	acceptable	now	and	if		
its	effects	will	be	acceptable	in	future,	in	particular	in	
relation	to	resource availability,	consequences	of	functioning		
and	morality	of	action. 

(Broom,	Galindo	och	Murgueitio,	2013,	2) 
 
Utifrån	denna	definition	och	den	ökade	köttkonsumtionen	kan	konstateras	att	en	
beteendeförändring	av	våra	livsmedelsvanor	krävs.	Lööv	et	al.	(2013b)	bekräftar	
detta	då	författarna	menar	att	effektivisering	och	teknikutveckling	inte	är	nog	för	
en	hållbar	utveckling. 

1.1.3	Klimatpåverkan	och	IKT 

För	 att	 minska	 klimatförändringarna	 krävs	 nya	 metoder	 och	 nya	 verktyg.	
Europakommissionen	la	2008	fram	en	rapport	som	handlar	om	IKT:s	roll	 inom	
hållbar	utveckling	och	tillväxt	med	en	vision	för	år	2020	(Labouze	et	al.,	2008).	
En	av	aspekterna	inom	IKT	som	tillskrivs	stor	potential	är	självkvantifiering.	Att	
applicera	 självkvantifiering	 på	 applikationer	 för	 hållbar	 utveckling,	 exempelvis	
hur	 interaktiva	 medier	 kan	 påverka	 elkonsumtion	 i	 hemmet	 (Mattern	 et	 al.,	
2010),	diskuteras	alltmer.	
 

1.2	Syfte 
För	 att	 utnyttja	 potentialen	 i	 självkvantifieringsapplikationer	 för	 en	 positiv	
samhällsutveckling	 krävs	 en	 undersökning	 i	 hur	 de	 bör	 konstrueras.	 Ett	 steg	
framåt	 för	 att	 förstå	 hur	 dessa	 applikationer	 kan	 användas	 är	 att	 undersöka	
vilken	 form	 av	 återkoppling	 som	har	 potential	 att	 förändra	 en	 etablerad	 vana,	
köttkonsumtion.	 Denna	 vana	 är	 intressant	 då	 den	 har	 en	 negativ	 inverkan	 på	
miljön,	 men	 ses	 av	 många	 som	 en	 självklarhet.	 Vi	 ser	 två	 olika	 metoder	 att	
undersöka,	en	som	handlar	om	upplysning	och	en	som	handlar	om	jämförelse.		
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1.3	Problemformulering 
Kan	 återkoppling	 i	 självkvantifieringsapplikationer	 uppmuntra	 människor	 att	
äta	 mer	 vegetariskt?	 De	 underlag	 som	 undersöks	 är;	 jämförelse	 med	 jämlikar	
kontra	vetenskapligt	grundade	påståenden	om	hållbar	köttkonsumtion. 

1.3.1	Arbetsfrågor 
• Skiljer	sig	beteendeförändringen	åt	beroende	på	återkopplingsunderlag?	
• Finns	det	ett	intresse	för	den	här	typen	av	applikationer?	
• Vad	krävs	för	att	förändra	attityder	kring	köttkonsumtion?	
• Ifrågasätts	vetenskapligt	grundad	fakta	och	normer?	

1.3.2	Hypoteser 
• Deltagare	som	anger	att	de	vill	minska	sin	miljöpåverkan	kommer	att	öka	

sin	vegetariska	konsumtion	i	störst	utsträckning.	
• Deltagare	som	ligger	nära	snittkonsumtionen,	och	får	statistik	på	detta,	är	

de	som	kommer	att	öka	andel	vegetariska	måltider	mest.	
• Deltagare	som	aldrig	konsumerar	vegetariska	måltider	kommer	att	öka	

minst. 

1.3.3	Avgränsningar 
Vi	har	valt	att	fördjupa	oss	i	två	olika	återkopplingsunderlag.	Dessa	är	individens	
konsumtion	 i	 jämförelse	 med	 medelkonsumtionen	 i	 en	 given	 grupp	 och	
delgivning	 av	 vetenskapligt	 grundade	 uttalanden	 kring	 globalt	 hållbar	
köttkonsumtion	till	individen. 
 
Undersökningen	 har	 även	 avgränsats	 till	 vegetariska	 kontra	 icke	 vegetariska	
måltider.	 	Olika	 sorters	 kött	 har	 olika	 stor	 miljöpåverkan.	 För	 denna	
undersökning	 har	 vi	 valt	 att	 se	 fågel,	 fisk,	 ägg	 och	 mejeriprodukter	 som	
vegetarisk	kost	(pescetarianism).	Detta	utreds	vidare	under	kapitel	3.	Metod.	
	

2.	Teori 
Som	 teoretisk	 grund	 ämnar	 vi	 i	 detta	 kapitel	 presentera	 begrepp	 och	 teorier	
kring	 beteendeförändring	 och	 människa-datorinteraktion,	 sociala	 jämförelser	
och	normer,	samt	tidigare	forskning	inom	IKT	och	klimatpåverkan.	 

2.1	Foggs	beteendemodell 
Övertygande	design	(engelska:	persuasive	design)	är	ett	begrepp	som	grundar	sig	
i	 B.J.	 Foggs	 forskning	 inom	 människa-datorinteraktion	 kopplat	 till	
beteendeförändring.	 Vidare	 har	 Fogg	 utvecklat	 beteendeförändringsmodeller	
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som	beskriver	de	 faktorer	 som	skall	 infinnas	 för	 ett	 förändrat	beteende.	Dessa	
bör	 tas	 i	beaktning	vid	utveckling	av	 tjänster	som	har	beteendeförändring	som	
huvudavsikt.	 För	 att	 ett	 beteende	 skall	 förändras	 hos	 en	 individ	 måste	 tre	
faktorer	 sammanfalla;	 utlösare,	 motivation	 och	 förmåga	 (engelska:	 trigger,	
motivation	 och	 ability)	 (Fogg,	 2009).	 Fogg	 delar	 in	 varje	 begrepp	 i	 ett	 antal	
subkategorier	som	innehar	olika	mekanismer	och	egenskaper. 
 

“...for	a	person	to	perform	a	target	behavior,	he	or	she	must		
(1) be	sufficiently	motivated,	(2)	have	the	ability	to	perform	the		
behavior,	and	(3)	be	triggered to	perform	the	behavior.		
These	three	factors	must	occur	at	the	same	moment,		
else	the	behavior	will	not	happen.” 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Fogg,	2009,	1)
	  

2.1.1	Utlösare 
I	 fallet	 för	 utlösare	 diskuteras	 begreppen	 spark	 trigger,	 facilitator	 och	 signal	
trigger	där	den	förstnämnda	är	tänkt	att	fungera	som	en	katalysator	för	att	höja	
motivationen	 till	 beteendeförändring	 (Fogg,	 2009).	 Spark	 trigger,	 till	 skillnad	
från	övriga	två	typer	av	utlösare,	är	av	mer	emotionell	karaktär	då	motivationen	
avses	 höjas	 genom	 att	 påminna	 om	 att	 utebliven	 beteendeförändring	 kommer	
leda	 till	 något	 som	 inte	 är	 önskvärt.	Facilitator	 är	 av	 annan	karaktär	då	denna	
utlösare	ämnar	förenkla	beteendeförändringen	på	ett	mer	praktiskt	plan	för	de	
personer	 som	 har	 motivation	 och	 vilja,	 men	 inte	 förmåga.	 Gemensamt	 för	
ovanstående	två	utlösare	är	att	de	är	av	mer	komplex	karaktär	i	jämförelse	med	
signal	trigger	 som	är	mer	 informativ.	Fogg	 jämför	 signal	trigger	med	grönt	och	
rött	ljus	i	trafikljus.	

2.1.2	Motivation 
För	 den	 andra	 faktorn	 som	 måste	 infrias	 vid	 beteendeförändring	 genom	
övertygande	design;	motivation,	så	görs	även	här	tre	distinktioner.	Fogg	(2009)	
lägger	 fram	 tre	 begreppspar;	 njutning/smärta,	 hopp/fruktan	 och	 social	
tillhörighet/socialt	 utanförskap,	 som	 utgör	 verktyg	 för	 att	 höja	 en	 individs	
motivation.	 Det	 presenteras	 ingen	 generell	 inbördes	 ordning	 kring	 vilket	
begreppspar	 som	 skulle	 vara	 mest	 effektivt	 utan	 dess	 effektivitet	 bestäms	
snarare	av	vilket	beteende	som	avses	förändras.	Exempelvis	skulle	hopp	om	att	
tjäna	 pengar	 ha	 en	 större	 inverkan	 än	 social	 tillhörighet	 när	 en	 individ	 köper	
aktier.	 

2.1.3	Förmåga 
Förmågan	 att	 förändra	 ett	 beteende	 är	 kopplat	 till	 beteendets	 komplexitet.	
Komplexiteten	bestäms	utifrån	nyckelorden	tid	som	krävs,	kontra	tid	som	finns	
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tillgänglig.	 Även	 ekonomiska	 aspekter,	 rutin,	 fysisk	 och	 mental	 ansträngning	
samt	 huruvida	 beteendeförändringen	 är	 socialt	 accepterad	 är	 avgörande.	 Ju	
större	komplexitet	ett	beteende	har	utifrån	nämnda	aspekter	desto	längre	ifrån	
föreligger	en	förändring	av	beteende.	Fogg	betonar	därför	vikten	av	att	förenkla	
beteendeförändringen.	Med	andra	ord;	 ju	 enklare	 ett	 beteende	 är	 att	 förändra,	
desto	större	sannolikhet	är	det	att	beteendet	faktiskt	förändras.	 

2.1.4	Kritik	mot	Foggs	beteendemodell 

Foggs	 forskning	 har	 dock	 mötts	 av	 en	 del	 kritik.	 Enligt	 Brynjarsdottir	 (2012)	
tillhandahåller	 teorierna	 en	 förenklad	 syn	 på	 verkligheten	 och	 kritiserar	 det	
tekniska	angreppssätt	modellerna	har	på	sociala	beteenden.	Vidare	kritiseras	att	
den	utvärdering	som	gjorts	på	påvisade	beteendeförändringar	inom	övertygande	
design	 har	 skridit	 över	 en	 kort	 tidsperiod	 med	 ett	 lågt	 antal	 undersöknings-
deltagare.	Därmed	kan	 inte	bevisas	 att	 teorierna	har	någon	 större	 inverkan	på	
längre	 sikt	 (Brynjarsdottir,	 2012).	 Inom	människa-datorinteraktion	 kopplat	 till	
beteendeförändring	 används	 dock	 övertygande	 design	 extensivt,	 varför	 vi	 i	
denna	uppsats	i	viss	mån	utgår	från	dessa,	kombinerat	med	teorier	inom	social	
jämförelse.	
	 

2.2	Social	jämförelse 

2.2.1	Gruppjämförelse 

Inom	 den	 socialpsykologiska	 vetenskapen	 är	 jämförelse	 en	 viktig	 aspekt.	
Social	Comparison	Theory	är	en	betydande	del	av	denna	vetenskap.	Dessa	teorier	
bygger	 på	 sociologiska	 idéer	 om	 att	 människors	 beteenden	 inte	 endast	 är	
resultat	av	 individens	personliga	värderingar	och	åsikter.	 Istället	är	den	sociala	
aspekten	 en	 betydande	 faktor.	 Massmedier	 spelar	 en	 betydande	 roll	 för	
människors	 jämförelser	 och	 studier	 visar	 på	 hur	 exempelvis	 exponering	 av	
skönhetsideal	kan	påverka	individens	självbild	och	välmående	(Bessenoff,	2006;	
Richins,	1991). 
 
Social	 Comparison	 Theory	 utgår	 ifrån	 dessa	 hypoteser	 men	 fokuserar	 på	 hur	
individer	 jämför	 sina	 egenskaper	med	 andra	människor,	 ur	 en	 liknande	 grupp	
som	de	själva	befinner	sig	 i	 (Festinger,	1954).	Denna	grupp	avser	 för	Festinger	
liknande	 åsikter	 och	 förmågor	 i	 en	 specifik	 fråga.	 Denna	 jämförelse	 leder	 till	
utvärdering	 och	 eventuell	 förändring	 i	 individens	 beteenden.	 Jämförelse	 med	
grupper,	 olik	 individens	 egen,	 leder	 däremot	 inte	 i	 samma	 utsträckning	 till	
förändring	(Festinger,	1954). 
 
I	 en	 undersökning	 utförd	 av	 Graham	 och	 Hansen	 (1991)	 på	 mellan-	 och	
högstadieskolor	 i	Kalifornien	utforskas	 förebyggande	åtgärder	 för	att	 förhindra	
att	 skolelever	 bruka	 skadliga	 substanser.	 I	 denna	 studie	 användes	 nya	
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tillvägagångssätt	 för	att	hantera	ett	utbrett	problem.	Den	 första	av	de	metoder	
som	 undersökts	 bestod	 av	 att	 undervisa	 ungdomar	 i	 att	 stå	 emot	 grupptryck	
motståndskraftsträning	 (engelska:	 resistance	 skill	 training),	 där	 deltagarna	 fick	
lära	 sig	 att	 avböja	erbjudanden	om	substanser.	 I	den	andra	metoden,	normativ	
utbildning	 (engelska:	 normative	 education),	 upplystes	 undersöknings-	
deltagarna	 istället	 om	 normer	 och	 felaktiga	 föreställningar	 om	 vad	 som	 är	
“normalt”	beteende	(Graham	&	Hansen,	1991).	I	denna	studie	lät	man	inte	bara	
individer	 genomgå	 olika	 träning	 utan	 hela	 skolklasser	 fick	 antingen	
motståndskraftsträning,	 normativ	 utbildning,	 båda	 två,	 eller	 ingen	 alls.	 Här	
finnes	 paralleller	med	 vår	 studie,	 där	 olika	 former	 av	 råd	 ställs	mot	 varandra.	
Även	 i	 den	 studie	 som	 vi	 utför	 ställs	 normer	 och	 grupptryck	 i	 förhållande	 till	
vetenskapligt	grundade	påståenden	 i	 en	 specifik	 fråga.	 	Principen	med	effekten	
av	olika	typer	av	råd	är	dock	densamma,	även	om	Graham	och	Hansens	(1991)	
studie	på	ett	bredare	plan	kombinerar	normer,	jämförelser	och	råd.	Resultatet	av	
Graham	 och	 Hansens	 (1991)	 studie	 tyder	 på	 att	 normativ	 utbildning,	
upplysningar	 om	 “normalt”	 beteende,	 hade	 effekt	 på	 ungdomarna	 och	 att	 den	
förväntade	 konsumtionen	 var	 lägre	 i	 dessa	 skolor.	 Motståndskraftsträning,	
visade	sig	däremot	resultatlös. 

2.2.2	Massmedial	jämförelse 

Undersökningar	 kring	 massmedia	 som	 social	 jämförelse	 förekommer	 i	 stor	
utsträckning.	 Både	 Richins	 och	 Bessenoff	 har	 undersökt	 hur	 unga	 kvinnors	
kroppsuppfattning	 påverkas	 av	 den	 bild	 som	medier	 sprider,	 exempelvis	 inom	
reklam.	Trots	att	Bessenoffs	undersökning	genomfördes	drygt	15	år	efter	Richins	
så	kommer	de	fram	till	liknande	slutsatser.	Bessenoff	uttrycker:	
 

“Exposure	to	thin-ideal	advertisements	increased	body	dissatisfaction,	 
negative	mood,	and	levels	of	depression	and	lowered	self-esteem.” 
	 	 	 	 	 	 	 (Bessenoff,	2006,	239) 

 
Richins	liknande	analys	lyder: 
 

“Results	suggest	that	idealized	images	raised	comparison	standards	for	 
attractiveness	and	lowered	satisfaction	with	one’s	own	attractiveness.” 
	 	 	 	 	 	 	 (Richins,	1991,	71) 

 
Dessa	 både	 undersökningar	 visar	 på	 hur	 viktig	 jämförelsen	 är	 för	 en	 persons	
känslor	och	förändringsvilja.	Detta	kan	naturligtvis	ligga	som	grund	för	negativa	
känslor,	i	form	av	dessa	kroppsideal,	men	samma	fenomen	tror	vi	kan	användas	
för	positiv	förändring,	som	minskad	köttkonsumtion.	
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2.3	Nya	tillvägagångssätt	för	minskad	klimatförändring 
För	att	utreda	och	förändra	en	vana	som	livsmedelskonsumtion	krävs	ytterligare	
förståelse	 i	 ämnet,	 då	det	 är	 en	komplex	och	djupt	 rotad	vana.	Hur	människor	
förhåller	sig	till	köttkonsumtion	har	Macdiarmid	et	al.	(2016)	nyligen	publicerat	
en	 studie	 om.	 De	 utreder	 viljan	 att	 minska	 konsumtionen	 baserat	 på	 ökad	
kunskap	 om	 miljöaspekterna.	 Försöket	 innebar	 att	 fokusgrupper	 diskuterade	
den	 klimatpåverkan	 som	 orsakas	 av	 livsmedelskonsumtion,	 och	 i	 synnerhet	
köttkonsumtion.	Undersökningen	 innefattade	 inte	deltagarnas	konsumtion	som	
sådan,	 utan	 fokuserar	 på	 upplysning	 om	 och	 inställning	 till	 den.	 Slutsatsen	 i	
denna	undersökning	var	att	många	fortfarande	inte	är	medvetna	om	de	negativa	
aspekterna	 som	 köttkonsumtion	 har	 på	 miljö	 och	 det	 noterades	 att	
informationen	möts	med	viss	skepsis.	Man	fick	även	fram	fler	av	de	anledningar	
som	 personer	 nämner	 till	 varför	 de	 äter	 kött,	 trots	 vetskapen	 om	 negativa	
aspekter.	 Dessa	 var	 exempelvis	 uppfattningen	 om	 att	 individen	 redan	minskat	
konsumtionen	av	kött,	samt	den	obetydliga	roll	en	privatperson	kan	känna	inför	
stora	globala	frågor	(Macdiarmid	et	al.	2016). 
 
Vidare	 bör	 även	 förhållandet	 mellan	 IKT	 och	 minskad	 miljöpåverkan	 utredas.	
Likt	 Macdiarmid	 et	 al.	 (2016)	 har	 Mattern	 et	 al.	 (2010)	 undersökt	 hur	
miljöpåverkan	kan	minskas,	dock	med	ett	annat	tillvägagångssätt.	Mattern	et	al.	
(2010)	diskuterar	hur	återkopplingsbaserade	applikationer	påverkar	individers	
elkonsumtionsbeteende.	I	undersökningen	utvecklades	en	applikation	för	smarta	
telefoner	 som	 gav	 användarna	 återkoppling	 och	 visualisering	 av	 deras	
elkonsumtion	 i	 hemmet.	 Hypotesen	 var	 att	 användarna	 skulle	 minska	 sin	
klimatpåverkan	med	hjälp	 av	 IKT.	 Förändringen	 i	 undersökningen	blev	 inte	 så	
stor	som	förväntat	och	vidare	forskning	inom	beteendepsykologi,	datainsamling	
och	 presentation	 efterfrågades.	 Trots	 ett	 något	 sämre	 resultat	 än	 förväntat	
presenteras	 en	 övertygelse	 om	 att	 IKT	 har	 stor	 utvecklingspotential	 inom	
miljöområdet	 och	 är	 en	 nödvändighet	 för	 en	 hållbar	 framtidsutveckling.	
Författarna	 belyser	 användarvänlighet	 och	 pålitlighet	 som	 två	 viktiga	 faktorer	
för	IKT	och	minskad	klimatpåverkan. 
 
Kombinerat	dessa	två	studier,	människors	syn	på	köttkonsumtion,	satt	i	en	IKT-
kontext	 ger	 en	 uppfattning	 om	 grunden	 för	 den	 undersökning	 som	 beskrivs	 i	
kapitel	3.	Metod.	
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3.	Metod 
Här	 beskrivs	 den	 undersökning	 som	 genomfördes	med	 18	 deltagare	 under	 en	
tvåveckors	 period	 i	 månadsskiftet	 mars	 till	 april	 2016.	 Samtliga	 deltagare	 var	
medieteknikstudenter	vid	KTH,	urvalet	gjordes	med	krav	på	att	ingen	deltagare	
skulle	 vara	 vegetarian	 och	 att	 samtliga	 deltagare	 själva	 ansvarade	 för	 sina	
måltidsinköp.	Studien	bestod	av	två	stycken	huvuddelar,	en	kvantifieringsstudie	
i	 syfte	 att	 simulera	 en	 självkvantifieringsapplikation	 med	 olika	 sorters	
återkoppling.	 Den	 andra	 delen	 bestod	 av	 enkäter	 och	 intervjuer	 för	 en	 ökad	
förståelse	av	deltagarnas	resultat. 
 
Inför	 studien	 informerades	 deltagarna	 om	 definitionen	 av	 vegetarisk	mat	 som	
användes	i	denna	studie,	pescetarianism.	Anledningen	till	denna	avgränsning	är	
att	livsmedel	som	fisk	och	fågel	inte	har	lika	negativ	miljöpåverkan	som	rött	kött	
(Supply,	 2012;	 Scarborough,	 2014).	 Ytterligare	 en	 anledning	 var	 att	 förenkla	
deltagarnas	möjlighet	att	växla	från	icke	vegetarisk	till	vegetariska	alternativ.	Det	
ger	en	större	möjlighet,	eller	förmåga,	att	ändra	beteendet	vilket	är	en	vital	del	i	
Foggs	beteendemodell	(Fogg,	2009). 
 
Vidare	hävdar	Fogg	att	sociala	faktorer	och	övertygelse	är	de	två	mest	effektiva	
återkopplingsunderlagen	 för	 beteendeförändring.	 Därför	 appliceras	 sociala	
faktorer	i	form	av	jämförelse	på	Grupp	A	och	övertygelse	i	form	av	vetenskapligt	
grundade	påståenden	på	Grupp	B.	 

3.1	Kvantifieringsstudie 
I	 kvantifieringsstudien	 kartlade	 respondenterna	 ett	 antal	 aspekter	 av	 sin	
livsmedelskonsumtion	via	enkla	tabeller	som	ifylldes	i	ett	privat	exceldokument	
via	 Google	 Drive.	 Se	 Bilaga	 A.	 I	 samband	 med	 utvecklingen	 av	 kvantifierings-
tjänsten	 genomfördes	 en	 pilotstudie	med	 två	 respondenter.	 Svaren	 från	 denna	
pilotstudie	 användes	 för	 att	 utveckla	 en	 lättförståelig	 och	 enkel	 tjänst	 med	
minimal	risk	för	missförstånd	och	irriterande	moment.	 
 
Deltagarna	i	kvantifieringsstudien	delgavs	återkoppling	på	sin	konsumtion	efter	
halva	 tiden.	 Sedan	 fortsatte	 studien	 för	 att	 undersöka	 vilken	 återkoppling	 som	
var	mest	framgångsrik.	Deltagarna	ombads	inte	att	logga	frukost	och	mellanmål	
utan	endast	luncher	och	middagar.		 
 
Deltagarna	 loggade	 inte	 bara	 huruvida	 måltiden	 innehöll	 kött	 eller	 var	
vegetarisk.	 De	 loggade	 även	 huruvida	 måltiden	 var	 hemlagad	 eller	 en	
färdigrätt/restaurangmat.	Detta	för	att	dölja	avsikten	med	studien	och	på	så	sätt	
minimera	risken	för	att	deltagarna	ska	svara	det	som	de	tror	var	“rätt”.	
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3.1.1	De	två	kvantifieringsfaserna 
I	den	inledande	fasen	av	kvantifieringsstudien	loggade	deltagarna	sina	måltider	
under	fyra	dagar,	måndagen	den	21/3	till	torsdagen	den	24/3,	för	att	få	en	tydlig	
bild	 av	 vardagskonsumtionen.	 Detta	 stadie	 hänvisas	 till	 som	 Fas	 1.	 Under	 den	
avslutande	 delen	 loggade	 deltagarna	 sin	 livsmedelskonsumtion	 tisdagen	 den	
29/3	 till	 fredagen	 den	 1/4.	 Detta	 för	 att	 undvika	 att	 studien	 inföll	 under	 en	
helgdag.	Denna	del	av	studien	benämns	Fas	2. 

3.1.2	 Återkoppling 
Efter	 att	 Fas	 1	 slutförts	 delgavs	 deltagarna	 återkoppling	 på	 sin	 konsumtion.	
Deltagarna	 delades	 slumpvis	 in	 i	 två	 grupper,	 Grupp	 A	 och	 Grupp	 B.	 Den	
återkoppling	 deltagarna	 tog	 del	 av	 skiljde	 sig	 åt,	 men	 gemensamt	 för	 åter-
kopplingen	 är	 att	 den	 är	 tänkt	 att	 fungera	 som	 en	 spark	 trigger	 utifrån	 Foggs	
beteendemodell.	 Detta	 innebär,	 i	 stora	 drag,	 att	 återkopplingen	 ska	 vara	 en	
motivationshöjare,	 alltså	 uppmuntra	 deltagare	 till	 att	 vilja	 förändra	 sitt	
beteende. 
 
Deltagarna	i	Grupp	A	delgavs	endast	information	om	hur	stor	andel	vegetariska	
måltider	de	konsumerade	under	Fas	1	samt	hur	stor	snittkonsumtionen	i	deras	
grupp	var.	Exempel	på	denna	information	visas	i	Figur	1.	
 
 
 

 
		Figur	1.	Exempel	på	återkoppling	för	en	deltagare	i	Grupp	A. 
 
Grupp	B	delgavs	inte	någon	information	om	sin	personliga	konsumtion	eller	hur	
de	 förhöll	 sig	 till	 andra.	 Istället	 fick	 de	 endast	 ta	 del	 av	 korta	 fakta	 om	
köttkonsumtion	och	dess	påverkan	på	miljön.	För	detta	användes	upplysningar	
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och	 prognoser	 från	 Livsmedelsverket,	 Jordbruksverket	 och	 FN-organet	 FAO	
(Food	and	Agriculture	Organization).	Referenslista	 för	dessa	uttalanden	 finnes	 i	
Bilaga	B	och	återkopplingen	visas	i	Figur	2. 
 

 
	Figur	2.	Återkopplingen	som	deltagarna	i	Grupp	B	tog	del	av. 
 

3.2	Enkäter	och	intervjuer 

3.2.1	Inledande	enkät 
En	 kortare	 enkät	 inledde	 undersökningen.	 Samtliga	 studiedeltagare	 besvarade	
denna	 inför	 inledningen	 av	 Fas	 1.	 Denna	 enkät	 behandlade	 frågor	 om	
deltagarnas	 intresse	 av	 miljöfrågor,	 matvanor	 och	 användning	 av	 själv-
kvantifieringsapplikationer.	Enkäten	utformades	för	att	ge	en	övergripande	bild	
av	deltagarnas	intresse	för	dessa	ämnen.	Den	inledande	enkäten	finnes	i	Bilaga	C. 

3.2.2	Avslutande	enkät 
I	den	avslutande	enkäten	ställdes	uppföljningsfrågor	till	den	inledande	enkäten	
såväl	 som	 för	kvantifieringsstudien.	Detta	 för	att	undersöka	om,	och	eventuellt	
hur,	 deltagarnas	 förhållningssätt	 till	 köttkonsumtionen	 förändrats	 under	
studiens	gång.	I	denna	enkät	gavs	möjlighet	för	deltagarna	att	förklara	eventuella	
förändringar.	För	de	deltagare	som	inte	förändrat	sin	konsumtion	gavs	utrymme	
att	uttrycka	de	åsikter	och	resonemang	som	ligger	 till	grund	för	detta.	Enkäten	
gav	 även	 möjlighet	 att	 ge	 förbättringsförslag.	 Avslutningsvis	 inkluderades	 en	
mindre	metaundersökning;	hur	deltagarna	uppfattade	 loggningen	och	studien	 i	
sin	 helhet.	 Enkäterna	 anpassades	 efter	 de	 olika	 grupperna.	 Detta	 för	 att	 det	
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krävdes	 specifika	 frågor	 för	 de	 två	 återkopplingsunderlagen,	 och	 för	 att	
möjliggöra	utredning	av	respektive	styrkor	och	svagheter.	Se	Bilaga	D	och	E. 

3.2.3	Avslutande	intervju 
En	deltagare	från	vardera	grupp	valdes	slumpmässigt	ut	efter	att	kvantifierings-
fasen	avslutats	och	enkäterna	besvarats.	Dessa	 två	deltagare	 fick	ytterligare	en	
möjlighet	 att	 förmedla	 sina	 tankar	 kring	 studien.	 Intervjuerna	 var	
semistrukturerade	 vilket	 gav	 deltagarna	möjlighet	 att	 resonera	 fritt	 kring	 sina	
erfarenheter	 och	 upplevelser	 under	 studien.	 Även	 deras	 allmänna	 inställning	
kring	miljö	och	köttkonsumtion	samt	hur	detta	 fungerat	som	incitament	 för	att	
förändra	 livsmedelskonsumtionen	 diskuterades.	 Ett	 antal	 öppna	 frågor	 om	
kvantifieringsapplikationer	 och	 återkoppling	 användes	 för	 att	 uppmuntra	
respondenterna	att	diskutera	 framtida	användning,	 alternativ	och	 förbättrings-
områden.	
	

4.	Resultat	&	analys 
I	denna	del	presenteras	den	empiri	som	insamlats	under	undersökningen.	De	18	
deltagarna	delades	in	i	två	grupper	om	nio	personer	vardera.	Först	presenteras	
resultatet	 för	Grupp	A	 -	de	som	tog	del	av	 individuell	 statistik	 i	 förhållande	 till	
hela	gruppen.	Därefter	presenteras	Grupp	B	som	fick	återkoppling	med	allmänna	
riktlinjer	om	miljömässigt	hållbar	köttkonsumtion. 

4.1	Kvantifieringsstudie 

4.1.1	Grupp	A 
Under	 de	 två	 kvantifieringsfaserna,	 då	 deltagarna	 bokförde	 sin	 konsumtion	 av	
kött,	syns	ingen	konsekvent	förändring	i	deltagarnas	konsumtion	och	snittet	av	
andelen	 vegetariska	 måltider	 var	 nästintill	 oförändrat.	 Endast	 en	 försumbar	
förändring	på	+0,7	%	kunde	noteras.	Medianvärdet	minskade	dock	från	25	%	till	
0	%	vegetariska	måltider.	En	hypotes	var	att	de	som	låg	nära	snittet	skulle	vara	
mer	motiverade	att	öka	mängden	vegetariska	måltider,	men	denna	teori	kan	inte	
styrkas	av	detta	resultat. 
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Figur	3.	Andel	vegetariska	måltider	i	Grupp	A 

 
 

Ur	 Figur	 3	 kan	 noteras	 att	 flertalet	 deltagare	 minskade	 sin	 andel	 vegetariska	
måltider	markant	medan	två	deltagare	åt	betydligt	mer	vegetariskt.	Noterbart	är	
även	att	de	deltagare	som	inte	åt	någon	vegetarisk	måltid	under	Fas	1	inte	heller	
gjorde	det	under	Fas	2	(Deltagare	2	och	6). 

4.1.2	Grupp	B 
I	 Grupp	 B,	 de	 som	 fick	 vetenskapligt	 grundade	 upplysningar	 om	 hållbar	
köttkonsumtion	som	återkoppling,	såg	loggandet	över	konsumerade	måltider	ut	
mycket	som	i	Grupp	A.	Det	vill	säga,	det	går	inte	att	säkerställa	någon	förändring.	
Medelkonsumtionen	 av	 vegetariska	 måltider	 minskade	 med	 4	 %,	 vilket	 är	 en	
försumbar	förändring.	Medianvärdet	var	oförändrat	på	25	%.			
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Figur	4.	Andel	vegetariska	måltider	i	Grupp	B. 

 
 
På	 individnivå	 förekom,	 på	 samma	 sätt	 som	 i	 Grupp	 A,	 vissa	 variationer	 i	
deltagarnas	 konsumtion	 från	 Fas	 1	 till	 Fas	 2	 vilket	 utläses	 ur	 Figur	 4.	 De	 två	
deltagare	 som	 inte	 åt	någon	vegetarisk	måltid	under	Fas	1	 förändrade	 i	 denna	
grupp	det	under	Fas	2	(Deltagare	14	och	16).	Detta	står	 i	kontrast	 till	Grupp	A	
där	deltagarna	som	konsumerade	kött	gjorde	det	under	hela	studien. 

4.1.3	Relation	mellan	loggad	konsumtion	och	inställning 
En	 av	 hypoteserna	 inför	 undersökningen	 var	 att	 de	 deltagare	 som	 aldrig	 åt	
vegetariskt	 skulle	 påverkas	 mindre	 av	 återkopplingen	 än	 övriga	 deltagare,	
oavsett	vilken	återkopplingsgrupp	de	tillhör.	I	Grupp	B	ökade	de	deltagarna	sin	
vegetariska	konsumtion,	men	i	Grupp	A	förblev	den	oförändrad.	Detta	kan	dock	
inte	 fastställas	 ha	 orsakats	 av	 den	 återkoppling	 deltagarna	 fick	 i	 studien.	
Exempelvis	 svarade	 Deltagare	 14,	 som	 ökade	 från	 0	 %	 till	 13	 %	 att	 ingen	
avsiktlig	 förändring	 gjordes,	 och	 att	 medvetenheten	 om	 livsmedel	 och	 miljö-
påverkan	redan	var	stor. 
 
Samma	 tendenser	 är	 tydliga	 i	 fler	 fall	 i	 studien.	 Som	 tidigare	 nämnts	 kunde	
endast	 förändringen	på	 individnivå	 påvisas.	 Förändringen	 verkar	 dock	 till	 stor	
del	 vara	 slumpmässig.	 Detta	 syns	 tydligt	 i	 den	 avslutande	 enkäten.	 Ur	 denna	
framgår	att	de	tre	deltagare	som	angav	att	de	kände	stor	motivation	att	förändra	
sin	 köttkonsumtion	 inte	 gjorde	 det	 i	 större	 utsträckning	 än	 övriga	 deltagare	 i	
denna	 studie	 (Deltagare	 1,	 10	 och	 14).	 Att	 den	 här	 åsikten	 uttrycktes	 av	
deltagare	 från	 både	 Grupp	 A	 och	 Grupp	 B	 visar	 på	 att	 båda	 formerna	 av	
återkoppling	har	potential	att	uppmuntra	förändring.	Trots	det	påvisades	ingen	
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förändring	 i	 köttkonsumtion,	 vilket	 kan	 bero	 på	 ett	 antal	 faktorer	 där	 de	
viktigaste	 kan	 vara	undersökningens	korta	 tidslängd	och	dess	 sammanfallande	
med	påskhelgen.	Mer	om	detta	i	kapitel	5.4	Metodkritik. 
 
Sett	till	deltagarna	som	ökade	sin	andel	vegetariska	måltider	med	minst	25	%	så	
kan	inte	heller	detta	ses	vara	relaterat	till	den	återkoppling	de	fått	(Deltagare	7,8	
och	 16).	 De	 angav	 att	 de	 hade	 låg	 till	 medelstor	 motivation	 att	 minska	 sin	
köttkonsumtion	efter	att	ha	tagit	del	av	respektive	återkoppling.	Detta	tyder	på	
att	denna	förändring	orsakats	av	andra	anledningar	än	denna	studie. 

4.2	Inställning	och	attityd 

4.2.1	Deltagare	med	olika	behov 
I	och	med	att	det	inte	går	att	utläsa	någon	säkerställd	förändring	mellan	svaren	i	
Grupp	A	och	Grupp	B,	bör	det	utredas	huruvida	deltagare	med	liknande	attityder	
visar	mer	likhet	i	beteenden,	oavsett	återkoppling.	Det	går	att	utläsa	tre	tydliga	
tendenser	 bland	 deltagarna;	 en	 stor	 andel	 ansåg	 sig	 redan	 ha	 anpassat	 sin	
livsmedelskonsumtion	 efter	 klimatpåverkan	 orsakad	 av	 köttproduktion.	 Bland	
dem	märktes	viss	 skepsis	 i	 svaren,	att	ämnet	 redan	diskuterats	mycket	och	att	
kunskap	finns.	
 

Har	redan	sett	Cowspiracy	så	jag	har	fått	mitt	wake	upp	call. 
-	Deltagare	7 

 
Den	 uppmärksammade	 dokumentären	 Cowspiracy	 nämndes	 av	 ett	 antal	
deltagare	som	något	som	fått	upp	deras	ögon	 för	 frågan.	Huruvida	den	kan	ses	
som	 ett	 incitament	 för	 minskad	 köttkonsumtion	 är	 ämne	 för	 en	 annan	
diskussion,	 men	 det	 framgår	 att	 budskapet	 som	 filmen	 sprider	 redan	 hade	
påverkat	ett	antal	deltagares	vanor. 
 
Den	andra	tydliga	 tendensen	är	den	direkta	motsatsen	till	de	som	uttryckte	att	
de	redan	ändrat	sin	konsumtion.	Dessa	deltagare	angav	att	de	inte	var	beredda	
att	 minska	 sin	 köttkonsumtion	 trots	 att	 flera	 av	 dem	 kände	 till	 de	 negativa	
aspekterna,	men	inte	påverkades	av	dem. 
 

Nej,	jag	gillar	kött	för	mycket. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	Deltagare	4 
 
Detta	 svar	 förekom	 i	ett	antal	 liknande	 former,	där	alla	hade	uppfattningen	att	
informationen	om	kött	och	miljö	 inte	spelar	en	avgörande	roll	 för	deras	beslut.	
De	ansåg	att	deras	vilja	att	äta	kött	var	alltför	stor	 för	att	de	skulle	minska	sin	
konsumtion. 
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Dessa	 två	 grupper,	 med	 markant	 olika	 inställning	 kring	 köttkonsumtion,	 var	
dock	 eniga	 om	 att	 deras	 förhållningssätt	 kring	 konsumtion	 inte	 behöver	
förändras.	 Majoriteten	 av	 deltagarna	 i	 denna	 studie	 ansåg	 sig	 mycket	
miljömedvetna	 och	 många	 var	 även	 medvetna	 om	 köttindustrins	 negativa	
miljöpåverkan.	Trots	det	uppgav	endast	ett	 fåtal	att	de	ville	konsumera	mindre	
kött. 
 
Den	sista	tydliga	tendensen	utgörs	av	de	deltagare	som	angav	att	de	ville	minska	
sin	 köttkonsumtion,	 men	 inte	 gjort	 det.	 Endast	 en	 av	 tre	 av	 dessa	 deltagare	
minskade	sin	köttkonsumtion	från	Fas	1	till	Fas	2.	Detta	överensstämde	inte	med	
hypotesen	att	deltagare	som	hade	viljan	att	minska	miljöpåverkan	skulle	öka	den	
vegetariska	andelen	mer	än	övriga	deltagare. 
 

Jag	tycker	egentligen	att	det	finns	incitament	nog	att	äta	mer		
vegansk	kost.	Djurens	dåliga	förhållanden	och	den	stora		
miljöpåverkan.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	Deltagare	10 
 
För	de	som	redan	hade	viljan	att	minska	sin	köttkonsumtion	verkade	den	typ	av	
återkoppling	som	undersökts	vara	av	mindre	betydelse.	De	kände	redan	 till	de	
negativa	aspekterna,	men	hade	ändå	fortsatt	att	konsumera	kött.	Detta	tyder	på	
att	dessa	individer	eventuellt	skulle	ha	behövt	mer	“hjälp	på	vägen”	än	de	som	på	
egen	hand	redan	avsiktligt	ändrat	denna	vana.	Således	är	denna	grupp	antagligen	
i	behov	av	återkoppling,	men	av	en	annan	form. 

4.2.2	Alternativ	återkoppling 
Ett	 flertal	 deltagare	 framförde	 åsikter	 om	 hur	 den	 återkoppling	 de	 fått	 skulle	
hjälpa	dem	att	minska	sin	köttkonsumtion. 
 

Förslag	till	hur	man	kan	göra	är	alltid	bättre	än	sättet	med	
dåligt	samvete. 

-	Deltagare	13 
	
Deltagare	 13	 nämner	 i	 intervjun	 att	 viljan	 att	 förändra	 finns,	 och	 då	 behövs	
istället	hjälp	på	vägen.	Deltagaren	uttryckte	att	det	redan	fanns	motivation	för	att	
minska	köttkonsumtionen	men	uttryckte	att	dennes	kunskap	om	alternativ	mat	
inte	 var	 tillräcklig.	 Hos	 Grupp	 B,	 som	 endast	 fått	 rekommendationer	 om	 en	
hållbar	 konsumtion,	 påpekades	 av	 vissa	 att	 det	 var	 skrämselpropaganda	 vilket	
antingen	 inte	var	någon	ny	 information	eller	på	annat	 sätt	 lätt	att	bortse	 ifrån.	
Åsikter	 framfördes	 i	 denna	 grupp	 om	 att	 positiv	 respons	 fungerar	 bättre	 än	
negativ,	och	att	 förslag	på	exempelvis	alternativ	kost	är	mer	konstruktiv	kritik.	
Respons	 som	nämndes	av	Grupp	A,	 som	 fått	 se	 jämförelsen,	 skiljde	 sig	 till	 viss	
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del.	Här	lyftes	alternativ	som	tävlingsmoment	och	även	synpunkter	på	att	få	mer	
omedelbar	återkoppling	på	jämförelsen.	
	
Trots	 viss	 skepsis	 bland	 deltagarna	 om	 återkopplingen	 och	 förändring	 av	
matvanor	finns	positiva	resultat	inför	framtida	studier.	Att	ta	med	sig	ifrån	denna	
undersökning	 är	 den	 positiva	 inställningen	 kring	 självkvantifierings-
applikationer	 som	 deltagarna	 uppvisade.	 Oavsett	 grupptillhörighet	 och	
inställning	 till	 köttkonsumtion	 så	 fanns	 en	 positiv	 bild	 av	 loggningen.	 Alla	
deltagare	ansåg	att	den	kvantifieringstjänst	de	provat	på	var	lättanvänd	och	hela	
50	%	kunde	tänka	sig	att	använda	en	sådan	applikation,	avsedd	för	att	kartlägga	
livsmedelskonsumtion.	Endast	en	tredjedel	svarade	nej	medan	övriga	svarade	att	
de	 eventuellt,	 med	 vissa	 förbehåll.	 Detta	 bör	 ställas	 i	 kontrast	 till	 deltagarnas	
användning	 av	 självkvantifiering	 vid	 studiens	 början,	 då	 endast	 en	 person	
använde	en	liknande	applikation,	nämligen	stegräknare.	
	

5.	Diskussion 
Resultaten	 diskuteras	 nedan	 i	 förhållande	 till	 Foggs	 beteendemodell,	 liknande	
forskning	 inom	 självkvantifiering	 och	 sociala	 normers	 inverkan	 på	 beteende-
förändring.	 I	 detta	 kapitel	 konstateras	 att	 återkoppling	 bör	 anpassas	 utifrån	
vilket	beteende	som	avses	förändras.	I	likhet	med	Mattern	et	al.	(2012)	finner	vi	
att	vidare	forskning	inom	beteendeförändring	och	IKT	efterfrågas	och	andra	sätt	
att	utforma	självkvantifieringsapplikationer	utreds	extensivt	utifrån	styrkor	och	
brister	i	denna	studie.	 

5.1	Beteendeförändring 
Enligt	Foggs	teorier	om	beteendeförändringsmodeller	(2002)	är	sociala	faktorer	
och	 övertygelse	 de	 tekniker	 som	 ger	 störst	 utslag.	 Deltagarna	 i	 Grupp	 A	 fick	
endast	återkoppling	på	sin	konsumtion	med	avseende	på	sociala	faktorer	medan	
deltagarna	i	Grupp	B	endast	 fick	återkoppling	i	 form	av	övertygande	argument.	
För	 att	 en	 beteendeförändring	 skall	 ske	 hävdar	 Fogg	 att	 tre	 faktorer	 måste	
sammanfalla	 samtidigt;	 utlösare,	 beteendeförändringsmotivation	 och	 förmåga	
att	 förändra	 sitt	 beteende.	 I	 denna	 undersökning	 har	 deltagarna	 i	 respektive	
grupp	utlösare	i	form	av	återkoppling	på	sin	konsumtion	men	övriga	två	faktorer	
är	mer	svåranalyserade. 

5.1.1	Utlösare 
Av	 de	 tre	 olika	 utlösare	 som	 Fogg	 presenterar	 (spark	 trigger,	 facilitator	 och	
signal	 trigger)	 var	 tanken	 att	 återkopplingen	 skulle	 utformas	 som	 en	 spark	
trigger,	alltså	som	en	utlösare	som	väcker	motivation	att	förändra	beteende.	Det	
visade	sig	att	dessa	 inte	var	nog	 för	att	öka	deltagarnas	motivation	vilket	även	
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flertalet	respondenter	uttryckte.	I	de	fall	där	respondenter	hade	motivation	och	
vilja	 att	 förändra	 sitt	 beteende,	 men	 saknade	 förmåga,	 verkar	 spark	 trigger	
otillräcklig.	Det	skulle	eventuellt	kunna	vara	så	att	en	utlösare	utformad	som	en	
facilitator	hade	haft	större	genomslag	för	dessa	individer. 
 
Vidare	bör	utlösaren	diskuteras	 i	samband	med	undersökningens	 tidslängd.	Då	
deltagarna	 endast	 fick	 återkoppling	 vid	 ett	 tillfälle	 och	 undersökningsperioden	
endast	pågick	under	två	veckors	tid	föreligger	anledning	att	fundera	kring	om	en	
längre	 undersökningsperiod	 och	 fler	 återkopplingar	 hade	 gett	 större	 utslag.	
Under	 intervjun	 med	 Deltagare	 7	 föreslog	 respondenten	 att	 just	 fler	 åter-
kopplingar	 och	 att	 göra	 tjänsten	 mer	 interaktiv	 antagligen	 skulle	 öka	
motivationen	 till	 att	 äta	 mer	 vegetarisk	 kost.	 För	 att	 öka	 andelen	 vegetariska	
måltider	kan	vi	argumentera	för	att	en	längre	undersökningsperiod	med	kortare	
intervall	mellan	utlösarna	hade	varit	mer	effektivt.	Undersökningens	tidsperiod	
och	 beteendets	 komplexitet	 kopplat	 till	 deltagarnas	 förmåga	 diskuteras	 nedan	
under	 rubriken	 5.1.3	 Förmåga.	 Det	 finns	 dock	 anledning	 att	 diskutera	 andra	
faktorer	 än	 just	 större	 interaktivitet	 och	 längre	 undersökningsperiod	 för	 att	
kunna	tolka	resultaten. 

5.1.2	Motivation 
Mattern	 et	 al.	 (2010)	 anser	 att	 visualisering	 är	 ett	 kraftfullt	medel	 för	 att	 öka	
effektiviteten	 i	 självkvantifieringsapplikationer	 för	beteendeförändring.	 En	 stor	
andel	av	deltagarna	i	studien	angav	att	de	skulle	kunna	använda	en	sådan	här	typ	
av	applikation	i	framtiden	och	vi	är	av	uppfattningen	att	ett	välutformat	grafiskt	
gränssnitt	 i	 linje	 med	 Mattern	 et	 al.:s	 teorier	 skulle	 öka	 motivationen	 hos	
användaren.	Förslaget	att	utforma	tjänsten	som	ett	spel	med	grafiskt	gränssnitt	
och	 förslag	 på	 recept	 till	 dem	 som	 vill	 förändra	 sitt	 beteende	 men	 inte	 har	
tillräcklig	kunskap	är	något	som	skulle	kunna	öka	motivationen	och	förmågan. 

5.1.2.1	Olika	typer	av	motivation 
Innehållet	i	återkopplingen	(individens	köttkonsumtion	i	förhållande	till	övriga	i	
Grupp	 A	 och	 information	 om	 hållbar	 köttkonsumtion	 för	 samhället	 i	 stort	 för	
Grupp	B)	var	tänkt	att	fungera	som	motivation	för	att	öka	respondenternas	andel	
vegetariska	måltider.	Dessa	aspekter	som	motivationsdrivare	visade	sig	inte	vara	
tillräckliga	 för	 att	 förändra	 den	 totala	 andelen	 vegetariska	 måltider.	 Som	
diskuterats	 i	 föregående	kapitel	kunde	vi	dock	på	 individnivå	 i	några	 fall	se	att	
köttkonsumtionen	 minskat	 men	 detta	 menade	 många	 respondenter	 var	
slumpmässiga	 skillnader.	 Fogg	 klargör	 tre	 olika	 typer	 av	 relationer	 för	
motivation;	 njutning/smärta,	 hopp/fruktan	 och	 social	 tillhörighet/socialt	
utanförskap	(Fogg,	2009)	där	njutning/smärta	inte	förekom	i	denna	studie.	
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	 5.1.2.2	Motivation	och	återkoppling 
Motivationen	för	Grupp	A	tillhör	kategorin	social	tillhörighet/socialt	utanförskap	
medan	Grupp	B	snarare	tillhör	hopp/fruktan.	När	det	gäller	miljöfrågor	över	lag	
är	 relationen	 mellan	 orsak	 och	 verkan	 komplex.	 Av	 svaren	 på	 enkäterna	 och	
intervjuerna	 så	 kan	det	 dock	 konstateras	 att	 det	 huvudsakliga	 innehållet	 i	 den	
information	 som	 delgavs	 Grupp	 B	 redan	 var	 känd	 bland	 deltagarna.	 Den	
motivation	som	vi	kan	koppla	till	fruktan	är	de	respondenter	som	sedan	tidigare	
förändrat	 sitt	 beteende	 efter	 att	 de	 sett	 exempelvis	 filmen	 Cowspiracy,	 och	 de	
som	 har	 minskat	 sin	 köttkonsumtion	 på	 grund	 av	 kunskap	 om	 kött-
produktionens	miljö-	och	hälsopåverkan	samt	i	djurrättsfrågor.	I	 intervjun	med	
Deltagare	13	efterfrågades	mer	positiv	återkoppling	och	tips	på	hur	man	skulle	
kunna	förändra	beteendet,	vilket	vi	kan	likna	med	Foggs	syn	på	begreppet	hopp.	
För	 Grupp	 A	 handlade	 motivationen	 snarare	 om	 social	 tillhörighet/socialt	
utanförskap.	 Skulle	 en	 vidareutveckling	 av	 applikationen	 genom	 exempelvis	
spelifiering	eller	via	sociala	medier	såsom	flertalet	deltagare	beskriver,	så	skulle	
en	 sådan	 här	 typ	 av	 lösning	 kunna	 öka	 motivationen	 och	 den	 sociala	
tillhörigheten. 

5.1.3	Förmåga 
Även	hos	de	individer	som	uttryckte	att	de	ville	äta	mer	vegetariskt	och	uppgav	
att	de	var	miljömedvetna	kan	vi	inte	urskilja	mindre	köttkonsumtion	under	Fas	
2.	Således	stämde	inte	den	hypotes	vi	hade	inför	studien.	Vi	kan	här	utgå	ifrån	att	
motivationen	 fanns	 men	 likväl	 förändrades	 inte	 deras	 köttkonsumtion.	
Förklaringen	 till	 detta	 kan	 ligga	 i	 att	 deltagarnas	 förmåga	 att	 förändra	 sin	
köttkonsumtion	under	 studieperioden	var	begränsad.	Ett	 antal	 faktorer	kan	ha	
spelat	 in	såsom	det	 faktum	att	Fas	2	var	 förlagd	under	påskveckan.	Detta	kan	 i	
sin	tur	ha	inneburit	att	många	av	deltagarna,	som	är	studenter,	umgicks	med	sina	
familjer	 och	 därav	 inte	 hade	 möjlighet	 att	 påverka	 sin	 konsumtion	 som	 de	
vanligtvis	 hade	 kunnat.	Mattraditioner	 under	 påskhögtiden	 spelar	 sannolikt	 in	
då	vegetariska	alternativ	inte	alltid	finns	tillhands. 
 
Det	kan	även	finnas	ekonomiska	faktorer	att	ta	hänsyn	till	då	deltagarna	kan	ha	
handlat	 för	 en	 längre	 period	 innan	 studien	 startade	 och	 därför	 inte	 hade	
möjlighet	 att	handla	vegetariska	 alternativ.	 Förutom	den	ekonomiska	aspekten	
nämner	Fogg	även	beteendeförändringen	utifrån	tid,	och	dess	komplexitet.	Tiden	
som	 krävs	 för	 att	 förändra	 ett	 beteende	 beror	 på	 hur	 enkelt	 det	 är.	 Ett	 antal	
respondenter	 tog	 upp	 att	 de	 skulle	 vilja	 ha	 hjälpmedel	 vilket	 gör	 att	 vi	 kan	
konstatera	 att	 förändra	 matvanor	 inte	 är	 helt	 trivialt.	 För	 de	 som	 hade	
motivation	 och	 var	 intresserade	 av	 att	 fortsätta	 använda	 en	 sådan	 här	 typ	 av	
applikation	 kan	 konstateras	 att	 det	 finns	 en	 potential	 för	 att	 öka	 andel	
vegetariska	måltider	över	en	längre	tidsperiod. 
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5.2	Sociala	normer 
5.2.1	Långvarig	exponering	och	massmedial	inverkan 
När	Bessenoff	 (2006)	och	Richins	 (1991)	diskuterar	hur	 individer	påverkas	av	
massmedier	och	sociala	normer,	ser	vi	att	den	exponering	som	respondenterna	i	
deras	forskning	utsattes	för	pågick	under	en	betydligt	längre	tidsperiod.	Främst	i	
Richins	 (1991)	 undersökning	 diskuteras	 hur	 dessa	 skönhetsideal	 är	 något	 vi	
exponeras	 för	 under	 hela	 livet.	 På	 samma	 sätt	 som	 skönhetsideal,	 kan	
miljödebatten	sägas	vara	något	som	vi	exponeras	för	dagligen.	Vi	saknar	däremot	
daglig	exponering	av	vegetarisk	kost	som	ett	fullgott	alternativ,	vilket	skapar	en	
intressant	motsägelse.	Normalt	 beteende	 kan	 således	 vara	miljömedvetet,	men	
inte	nödvändigtvis	yttra	sig	i	att	äta	vegetariskt.	 
 
I	denna	studie	är	den	enda	mätbara	exponering,	som	respondenterna	fick	ta	del	
av,	återkopplingen	mellan	Fas	1	och	Fas	2.	Detta	är	något	vi	också	la	märke	till	i	
enkätsvaren,	intervjuerna	och	i	loggdokumenten;	nämligen	att	den	här	enskilda	
studien	 inte	 förändrade	 respondenternas	 beteenden	 eller	 uppfattningar	 kring	
köttkonsumtion.	 Som	 diskuterats	 ovan	 kan	 vi	 särskilja	 de	 som	 sedan	 tidigare	
anpassat	 sin	 köttkonsumtion	 efter	 vetskapen	 om	 dess	 klimatpåverkan,	 och	 de	
som	ansåg	 sig	 “ha	 rätt”	 till	 att	 äta	 kött.	Ur	 ett	 långsiktigt	perspektiv	 krävs	 inte	
bara	upplysning	utan	även	en	förändring	av	synen	på	vad	som	är	“normal”	kost.	
För	att	påverka	norm	och	ideal	krävs	exponering	av	långt	större	magnitud	än	vad	
som	getts	utrymme	för	i	denna	studie. 

5.2.2	Homogena	populationer 

Festinger	 (1954)	 hävdar;	 för	 att	 individen	 skall	 påverkas	 av	 jämförelse	 med	
gruppen,	bör	gruppen	vara	förhållandevis	homogen	med	avseende	på	åsikter	och	
förmåga.	 Det	 bör	 således	 diskuteras	 huruvida	 grupperna	 i	 denna	 studie	 var	
homogena.	 I	 den	 bemärkelsen	 att	 respondenterna	 var	 ungefär	 i	 samma	 ålder,	
studerade	 vid	 KTH	 och	 hade	 viss	 kunskap	 om	 köttproduktionens	 inverkan	 på	
miljön	 kan	 tyckas	 att	 grupperna	 är	 homogena.	 Däremot,	 om	 man	 diskuterar	
individernas	vilja	att	minska	sin	miljöpåverkan	och	köttkonsumtion	är	inte	detta	
lika	självklart.	Som	tidigare	nämnt	synes	stora	skillnader	i	dessa	aspekter	vilket	
kan	ligga	till	grund	för	att	deltagarna	inte	förändrade	sin	konsumtion. 

5.2.3	Olika	återkoppling	för	olika	populationer 
Graham	och	Hansens	studie	(1991)	kring	vilket	av	två	angreppssätt	som	är	mest	
effektivt	för	minskning	av	alkohol-,	drog-	och	cigarettanvändning	bland	mellan-	
och	högstadieelever	 i	Kalifornien	har	vissa	 likheter	med	denna	studie	även	om	
inte	samma	resultat	fås.		Som	beskrivet	i	teorikapitlet	sätts	informativ	utbildning	
kring	 normens	 användning	 och	 upplysning	 om	 “normalt”	 beteende	 i	 en	 given	
ålder,	 i	 relation	 till	 träning	 i	 att	 lära	 sig	 att	 säga	 nej.	 Den	 grupp	 i	 Graham	 och	
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Hansens	studie	(1991)	som	fick	ta	del	av	 informativ	utbildning	kan	ses	som	en	
kombination	 av	 Grupp	 A	 och	 Grupp	 B	 i	 vår	 studie	 som	 fick	 information	 om	
gruppens	köttkonsumtion	respektive	uttalanden	om	hållbar	konsumtion.	I	detta	
sammanhang	bör	det	klargöras	 att	 vi	 inte	kan	dra	någon	 slutsats	om	huruvida	
kombinationen	skulle	vara	framgångsrik.	 
 
Olika	beteenden	kräver	olika	återkoppling	på	samma	sätt	som	olika	populationer	
gör	 detsamma.	 Detta	 framgår	 då	 vår	 studie	 går	 i	 diametral	 motsats	 med	
MacDiarmid	 et	 al.:s	 (2016)	 resultat	 angående	 attityder	 kring	 kött	 och	 miljö-
påverkan	 i	 Skottland.	 Medan	 ingen	 av	 respondenterna	 i	 Grupp	 B	 i	 vår	 studie	
ifrågasatte	 de	 påståenden	 de	 delgavs	 i	 återkopplingen	 så	 fanns	 en	 utbredd	
skepsis	 i	 de	 fokusgrupper	 MacDiarmid	 et	 al.	 (2016)	 utredde.	 Anledningen	 till	
detta	kan	bero	på	att	respondenterna	i	MacDiarmid	et	al.:s	(2016)	undersökning	
bestod	 av	 ett	 tvärsnitt	 av	 Skottlands	 vuxna	 befolkning	 till	 skillnad	 från	 vår	
homogena	 grupp	 som	bestod	 av	medieteknikstudenter	 i	 ungefär	 samma	 ålder.	
Även	om	attityder	och	beteende	kring	köttkonsumtion	skiljde	sig	åt	såg	vi	i	den	
avslutande	enkäten	att	 köttets	klimatpåverkan	var	känd	bland	 respondenterna	
sedan	tidigare. 
 
Det	kan	även	diskuteras	om	den	över	lag	positiva	inställningen	till	den	här	typen	
av	 applikationer	 påverkades	 av	 det	 faktum	 att	 samtliga	 deltagare	 i	 studien	 är	
medieteknikstudenter.	 Det	 hade	 varit	 intressant	 att	 se	 hur	 attityderna	 till	
självkvantifieringsapplikationer	hade	sett	ut	i	MacDiarmid	et	al.:s	(2016)	studie	
eller	i	samhället	i	stort. 

5.3	Framtida	forskning 
Efter	Mattern	et	al.:s	(2010)	studie	kring	elkonsumtion	i	hemmet	som	inte	heller	
fick	 eftersträvade	 resultat	 så	 efterfrågades	 vidare	 forskning	 kring	
beteendespsykologi,	datainsamling	och	visualisering.	Detta	är	en	iakttagelse	som	
stöds	 av	 denna	 undersökning.	 Vi	 ser	 att	 det	 finns	 en	 potential	 för	
självkvantifieringsapplikationer	med	minskad	klimatpåverkan	i	fokus.	Detta	med	
grund	 i	 deltagarnas	 positiva	 inställning	 till	 att	 kartlägga	 sin	 livsmedels-
konsumtion	 genom	 den	 här	 typen	 av	 tjänster.	 Deras	 negativa	 inställning	 till	
utförandet	 av	 återkopplingen	 understryker	 behovet	 av	 vidare	 forskning	 inom	
dessa	 områden.	 Mattern	 et	 al.:s	 (2010)	 efterfrågan	 av	 vidare	 forskning	 av	
beteendepsykologi	 kan	 även	 diskuteras	 utifrån	 Brynjarsdottir	 et	 al.:s	 (2012)	
kritik	mot	Foggs	 teorier.	 I	den	kritik	 som	Brynjarsdottir	et	al.	 lyfter	mot	Foggs	
beteendeförändringsmodell	är	den	förenklade	bilden	av	den	komplexa	dynamik	
som	konstituerar	mänskligt	 beteende	 av	hög	 vikt.	 Vi	 ser	 därför	 att	 potentialen	
hos	 självkvantifieringstjänster	 med	 avsikt	 att	 minska	 klimatpåverkan	 skulle	
gynnas	av	vidare	extensiv	forskning	inom	beteendeförändringspsykologi.		
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5.4	Metodkritik 
Som	tidigare	diskuterats	går	det	inte	att	bortse	från	problem	med	tidslängden	av	
denna	 studie.	 Foggs	 (2009)	 beteendeförändringsmodell	 pekar	 på	 vikten	 av	 att	
vanor	inte	ändras	under	så	kort	tid	som	denna	studie	pågått,	endast	två	veckor.	
Livsmedelskonsumtionen	 får	även	betraktas	som	en	relativt	komplex	vana,	där	
flera	aspekter	och	beslutssituationer,	måste	leda	fram	till	valet	att	ändra	och	byta	
ut	det	som	vanligen	konsumeras.	Således	är	troligtvis	vikten	av	studiens	längd	än	
större.	
	
Ytterligare	sammankopplat	med	studiens	längd	är	antalet	återkopplingar	som	
deltagarna	fick	ta	del	av.	I	den	ursprungliga	metoden	skulle	fler	kvantifierings-
faser	än	två	ingå	och	även	fler	återkopplingar	till	deltagarna	däremellan.	Av	
anledningar	som	tidsbrist	och	infallandet	av	påskhögtiden	fick	detta	ändras.	
Endast	ett	återkopplingstillfälle	visade	sig	vara	otillräcklig	för	denna	studie	
vilket	står	i	enighet	med	Foggs	teorier	om	motivation	som	avgörande	faktor	för	
beteendeförändring.	Vi	kan	inte	bortse	ifrån	att	deltagarna,	vilket	poängterades	
av	Deltagare	7	i	dennes	intervju,	kan	ha	varit	i	behov	av	mer	omedelbar	
återkoppling,	större	interaktivitet,	dagliga	påminnelser	och	uppdateringar. 
 
Påskhögtiden	 medförde	 även	 en	 annan	 problematik.	 Förutom	 att	 studietiden	
blev	 förkortad	 så	 fick	den	ursprungliga	planen	om	att	utföra	 loggningen	under	
samma	veckodagar	under	både	Fas	1	och	Fas	2,	 överges.	Kvantifieringsfaserna	
inföll	 inte	 på	 några	 röda	 dagar,	 men	 två	 deltagare	 påpekade	 att	 ledigheten	
spelade	en	roll	för	deras	konsumtion	och	det	är	mycket	troligt	att	fler	deltagare	
påverkades	av	detta. 
 
För	 att	 undvika	 att	 studiens	 syfte	 skulle	 vara	 allt	 för	 tydligt	 infördes	 i	
kvantifieringsfaserna	 även	 att	 deltagarna	 skulle	 notera	 om	 måltiden	 var	
hemlagad	eller	inköpt	på	restaurang/helfabrikat.	Detta	drogs	dock	med	problem	
av	 anledningar	 som	 inte	 kunde	 undgås,	 såsom	 att	 Grupp	 B	 troligtvis	 blev	mer	
medvetna	om	syftet	efter	återkopplingen	än	Grupp	A.	Detta	kan	dock	 inte	med	
säkerhet	påvisas. 
 
Det	 faktum	 att	 denna	 undersökning	 inkluderar	 fågel,	 fisk,	 ägg	 och	
mejeriprodukter	 som	 vegetariska	 livsmedel	 bör	 även	 vara	 föremål	 för	
diskussion.	Ett	problem	som	uppstår	med	detta	är	den	relativa	enkelheten	i	att	
minska	 sin	 köttkonsumtion.	 Det	 kräver	 ingen	 stor	 kunskap	 för	 att	 ersätta	
proteinkällor	 vid	 byte	 till	 pescetariansk	 kost.	 Trots	 detta	 ansåg	 ett	 flertal	
deltagare	att	de	saknade	praktiskt	kunskap	i	ämnet.	Det	finns	en	överhängande	
sannolikhet	 att	 viljan	 att	 äta	 vegetariskt	 skulle	 vara	 än	mindre	 om	 vegetariskt	
exkluderade	fler	animaliska	produkter	än	i	denna	studie.	Att	livsmedel	som	fågel,	
fisk	 och	 mejeriprodukter	 står	 för	 mindre	 utsläpp	 än	 rött	 kött,	 innebär	 inte	
nödvändigtvis	att	de	är	miljömässigt	hållbara.	Här	spelar	även	andra	aspekter	in	
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vilket	bör	tas	i	hänsyn	vid	en	potentiell	vidareutveckling	av	sådana	här	typer	av	
självkvantifieringsapplikationer.		
	

6.	Slutsats 
Sammanfattningsvis	 kan	 denna	 undersökning	 påvisa	 att	 varken	 återkoppling	
som	bygger	på	rekommendationer	om	hållbar	köttkonsumtion,	eller	 jämförelse	
med	 andra	 individer,	 bidrar	 till	 en	 ökad	 andel	 vegetariska	 måltider.	 Vi	 har	
diskuterat	 ämnets	 komplexitet	 och	 funnit	 teorier	 som	 stödjer	 att	 en	 längre	
undersökningsperiod	skulle	kunna	ha	gett	större	utslag.	 
 
Viktigt	 att	 bära	med	 sig	 från	 denna	 studie	 är	 lärdomen	 om	 att	 olika	 deltagare	
önskade	olika	 typer	av	återkoppling.	Den	efterfrågade	återkopplingen	är	direkt	
beroende	av	individens	inställning	och	attityd.	Vilket	mål	en	person	har	med	sin	
loggning	 står	 i	 direkt	 relation	 till	 vilken	 form	 av	 återkoppling	 som	 är	 mest	
effektiv	för	den	personen.	Den	återkoppling	som	undersökts	i	denna	studie	bör	
kompletteras	av,	eller	vara	ett	komplement	till,	alternativ	återkoppling	för	att	bli	
ett	 mer	 slagkraftigt	 verktyg.	 Framtida	 studier	 och	 vidare	 forskning	 inom	
beteendeförändringspsykologi	 efterfrågas	 för	 att	 nå	 den	 fulla	 potentialen	 i	
självkvantifieringsapplikationer. 
 
Självkvantifiering	 bör	 däremot	 betraktas	 som	 ett	 verktyg	 för	 potentiell	
användning	 i	 storskaliga	 frågor,	 såsom	hållbarhet.	Den	positiva	 inställning	som	
uppvisades	 av	 deltagarna	 tyder	 på	 en	 potentiellt	 expanderande	 framtida	
marknad	för	denna	typ	av	applikation.	Deltagare	ur	samtliga	grupper	ställde	sig	
positiva	 till	 användning	 av	 liknande	 självkvantifieringsapplikationer.	 För	
framtiden	 bör	 ytterligare	 undersökningar	 göras	 kring	 dessa	 applikationer,	 då	
marknaden	är	uppenbart	 lukrativ	bör	det	vidare	studeras	hur	de	kan	användas	
för	storskalig	positiv	förändring.	 
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Bilaga	A	
Kvantifieringsdokumentet	under	Fas	1.	
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Bilaga	B	
Källhänvisningar	till	den	information	som	Grupp	B	tog	del	av 
	
1.	Den	globala	animalieproduktionen	står	för	nästan	en	femtedel	av	världens	
totala	utsläpp	av	växthusgaser.	(Steinfeld	et	al.,	2006) 
	
2.	Till	år	2050	måste	växthusgasutsläpp	orsakade	av	köttproduktion	vara	en	
fjärdedel	av	vad	den	är	idag.		Enligt	jordbruksverkets	prognoser	bör	hälften	av	
minskningen	komma	från	minskad	konsumtion.	(Lööv	et	al.,	2009) 
	
3.	Globalt	har	köttkonsumtionen	mer	än	fördubblats	relativt	
befolkningstillväxten	sedan	år	1961.	(Supply,	2012) 
	
4.	I	Sverige	har	köttkonsumtionen	ökat	med	drygt	40	procent	sedan	1990. 
Idag	äter	medelsvensken	knappt	ett	kilogram	kött	i	veckan	enligt	
Livsmedelsverket.	(Lööv	et	al.,	2013) 
	
5.	FN-organet	FAO	menar	att	kost	som	innehåller	mer	än	100	gram	kött	per	dag	
genererar	dubbelt	så	mycket	växthusgasutsläpp	som	vegetarisk	kost.	
(Scarborough	et	al.,	2014) 
	
6.	Cirka	3	%	av	Sveriges	totala	växthusgasutsläpp	är	direkt	kopplat	till	matsvinn.	 
(Naturvårdsverket,		2016) 
	
7.	De	svenska	hushållen	slänger	720	000	ton	mat	varje	år.	Detta	motsvarar	74	
kilogram	mat	per	person.	(Naturvårdsverket,	2015) 
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Bilaga	C	

	

	

	

2016-05-12 Inledande enkät

https://docs.google.com/forms/d/1hrM-PuI8bfruxFepOpFe_FJz3syQLoaEpjoAKu-lkD0/edit?usp=drive_web 1/2

Inledande enkät
*Obligatorisk

1. För och efternamn *

Vi behandlar datan anonymt men vi ber er ange

namn för att kunna se vilka som svarat och inte.

2. Ålder *

3. Hur ofta tar du med dig matlåda till skolan?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Aldrig Dagligen

4. Planerar du dina matinköp?

Exempelvis med inköpslista/matsedel/applikation? Om ja, vilken/vilka?

 

 

 

 

 

5. Hur ofta äter du vegetariskt?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inga måltider Alla måltider

6. Vill du förändra dina kostvanor? Varför/varför inte?
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2016-05-12 Inledande enkät

https://docs.google.com/forms/d/1hrM-PuI8bfruxFepOpFe_FJz3syQLoaEpjoAKu-lkD0/edit?usp=drive_web 2/2

Tillhandahålls av

7. Använder du någon applikation för att logga, kartlägga eller förändra vanor?

Exempelvis stegräknare, sömn, matvanor såsom RunKeeper, LifeSum etc. Om ja, vilken/vilka

och varför?

 

 

 

 

 

8. I hur stor utsträckning köper du miljömärkta matvaror när det finns tillgängligt?

Miljömärkta varor är exempelvis KRAV, ekologiskt eller Rainforest Alliance.

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Aldrig Alltid

9. Hur intresserad är du av miljöfrågor överlag?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

10. Deltog du i Earth Hour?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

11. Har du några övriga tankar som du vill framföra?
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Bilaga	D

	

	

	

2016-05-12 Avslutande enkät - Grupp A

https://docs.google.com/forms/d/1bIFRy83VAAciO_n2azieB3tG6nNW9ko3-A-LvmH4T30/edit?usp=drive_web 1/2

Avslutande enkät  Grupp A
*Obligatorisk

1. Namn? *
Vi behandlar datan anonymt men vi ber er ange

namn för att kunna se vilka som svarat och inte.

2. Hur väl kände du sedan tidigare till den negativa miljöpåverkan köttproduktion har?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Väldigt väl

3. Hur mycket motiverades du att förändra dina matvanor av att få se din konsumtion i
förhållande till gruppens?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Väldigt mycket

4. Om du förändrade dina vanor, av vilken anledning gjorde du det?
 

 

 

 

 

5. Tror du att annan feedback hade gjort dig mer benägen att ändra vanor, vilken?
 

 

 

 

 

6. Förändrades din syn på din livsmedelskonsumtion?
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2016-05-12 Avslutande enkät - Grupp A

https://docs.google.com/forms/d/1bIFRy83VAAciO_n2azieB3tG6nNW9ko3-A-LvmH4T30/edit?usp=drive_web 2/2

Tillhandahålls av

7. Skulle du vilja använda en applikation för att logga din livsmedelskonsumtion?
 

 

 

 

 

8. Hur var loggandet i denna studie att utföra?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket svårt Mycket lätt

9. Övriga synpunkter?
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Bilaga	E	

	

	

	

2016-05-12 Avslutande enkät - Grupp B
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Avslutande enkät  Grupp B
*Obligatorisk

1. Namn? *
Vi behandlar datan anonymt men vi ber er ange

namn för att kunna se vilka som svarat och inte.

2. Hur väl kände du sedan tidigare till den negativa miljöpåverkan köttproduktion har?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Väldigt väl

3. Hur mycket motiverades du att förändra dina matvanor genom att få information om
köttproduktionens klimatpåverkan?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Väldigt mycket

4. Om du förändrade dina vanor, av vilken anledning gjorde du det?
 

 

 

 

 

5. Tror du att annan feedback hade gjort dig mer benägen att ändra vanor, vilken?
 

 

 

 

 

6. Förändrades din syn på din livsmedelskonsumtion?
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Tillhandahålls av

7. Litade du på den feedback som du delgavs?
Sökte du på egen hand information om mat och klimatpåverkan?
 

 

 

 

 

8. Skulle du vilja använda en applikation för att logga din livsmedelskonsumtion?
 

 

 

 

 

9. Hur var loggandet i denna studie att utföra?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket svårt Mycket lätt

10. Övriga synpunkter?
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