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ABSTRACT 
The climate change is an important issue that requires efforts in 
several sectors in order to achieve sustainable levels of 
greenhouse emissions. One of these sectors is the food industry, 
where the consumption of food for an average Swedish consumer 
constitutes about 25 % of the total emissions. An opportunity for 
improvement in this area is the reduction of food waste. This 
study focuses on how increased awareness of their inventory of 
household food can contribute to reduced food waste and how to 
best design a system for this purpose. For the study, a digital 
inventory system was developed in the form of a barcode scanner 
and a web application adapted to mobile units where the current 
inventory is presented together with a shopping list. A test group 
of eight participants divided into four households received a 
system during a two-week period. After the study, they also had to 
attend an interview about their experience of motivation to use the 
system, where qualitative data was collected. The basic theory 
behind the study consists primarily of The Behavior Change 
Wheel which was used during the design process of the system 
that were developed, since  the system would require a behavioral 
change. 
 
The result showed a positive attitude towards the system, where 
all participating test persons considered that the system could 
contribute to reduced food waste in households. The result also 
showed that the system facilitated knowledge raising around the 
user's food inventory. The new behavior changed to routine with 
the majority of the test persons and even though some new 
functions and improvements were desired, the majority could also 
imagine using the system afterwards. However, this study is in 
itself too short to be able to draw any concrete conclusions about 
the permanent behavioral changes to the use of the system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
Klimatförändringen är en viktigt fråga som kräver insatser inom 
flera sektorer för att hållbara nivåer på växthusutsläppen ska 
kunna nås. En av dessa sektorer är livsmedelsindustrin där 
konsumtionen av livsmedel för en genomsnittlig svensk 
konsument utgör ca 25 % av de totala utsläppen. En 
förbättringsmöjlighet inom detta område är minskning av 
matsvinn. Denna studie fokuserar på hur ökad medvetenhet kring 
sitt inventarie av livsmedel inom hushåll kan bidra till minskat 
matsvinn samt hur man på bästa sätt kan designa ett system i detta 
syfte. För studien utvecklades ett digitalt inventariesystem i form 
av en uppkopplad skanner för inläsning av streckkoder samt en 
webbapplikation anpassad till mobila enheter där det aktuella 
inventariet presenteras tillsammans med en inköpslista. En 
testgrupp på åtta stycken deltagare fördelat på fyra hushåll fick 
under en två veckors lång period använda systemet. Efter studien 
fick de även delta på en intervju om deras upplevelse av- och 
motivation till att använda systemet, där kvalitativ data samlades 
in. Den grundläggande teorin bakom studien består primärt av The 
Behaviour Change Wheel som användes under designprocessen 
för det framtagna systemet då systemet skulle kräva en 
beteendeförändring.  
 
Resultatet visade en positiv inställning till systemet, där alla 
medverkande testpersoner ansåg att systemet skulle kunna bidra 
till minskat matsvinn i hushållen. Resultatet visade även att 
systemet underlättade kunskapsökning kring användarens 
inventarie av livsmedel. Det nya beteendet övergick till rutin hos 
majoriteten av testpersonerna och även fast en del nya funktioner 
och förbättringar önskades, kunde även majoriteten tänka sig att 
använda systemet i efterhand. Denna studie är dock i sig för kort 
för att kunna dra några konkreta slutsatser kring de bestående 
beteendeförändringar till användningen av systemet. 
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1. INLEDNING 
1.1  Bakgrund 
Klimatfrågan är ett högaktuellt ämne där förändringar krävs från 
flera håll för att det ska vara möjligt att återgå till en hållbar nivå 
av växthusgasutsläpp. Ett av dessa områden är 
livsmedelskonsumtionen. För en genomsnittlig svensk konsument 
utgör livsmedelskonsumtionen ca 25% av de totala utsläppen [11]. 
Livsmedelsproduktionen kan även resultera i andra negativa 
effekter som övergödning, markförstöring och föroreningar till 
mark, luft och vatten [1].  
 
FN:s globala hållbarhetsmål behandlar klimatfrågan under flera 
punkter, livsmedelskonsumtion tas huvudsakligen upp under mål 
12: “Hållbar konsumtion och produktion”. Målets syfte är att 
uppnå hållbar utveckling samt att minska det ekologiska 
fotavtryck som uppstår till följd av produktion och konsumtion. 
Trots en ekologiskt påfrestande produktion slängs idag en 
tredjedel av all mat som produceras och ungefär hälften av denna 
tredjedel slängs i hushållen [2]. 
 
Det finns flera olika sätt att försöka förbättra vår 
livsmedelskonsumtion och minimera det matsvinn som sker i 
hushållen. Ett sätt är att tillämpa tekniska lösningar tillsammans 
med  beteendevetenskap vilket kommer vara fokus för denna 
studie. Denna typ av studie är relevant då det är ett relativt 
outforskat område där lösningar med hjälp av just teknik och 
beteendevetenskap, utvärderat med riktiga testpersoner, 
efterfrågas [6]. 
 
1.2 Tidigare Forskning 
Tidigare forskning har gjorts inom området för att sammankoppla 
teknik med mål att förändra konsumenternas vanor och bidra till 
en mer hållbar konsumtion med mindre matsvinn. Problemet med 
många av dessa studier är att de faller på bristande teoretisk grund 
och motivering samt inte är tillräckligt heltäckande för att kunna 
leda till några ordentliga slutsatser vare sig lösningen fungerar 
eller ej. Detta gör att eventuella resultat inte kan användas som 
underlag till slutsatser eller  vidare studier [3]. 
 
Ett exempel på detta är en tidigare studie av Woolley et al.,  där 
man försökte skapa ett inventariesystem för sina matvaror med 
hjälp av en applikation [4]. I denna studie saknas utvärdering av 
designval samt att de inte utvärderat resultatet från den testgrupp 
som fick testa applikationen, vilket medför att inga konkreta 
slutsatser kan dras och förhindrar vidare forskning. 
I en annan studie av Farr-Wharton et al.,  undersöktes tre stycken 
mobila applikationer med syfte att minska matsvinnet i hushåll 
[7]. Studien använde sig av tre applikationer där testpersonerna 
tilldelades en av dem och fick som uppgift att använda den för att 
sedan utvärdera dess funktionalitet. En av de tre applikationerna 
som testades var studiens egendesignade prototyp (EatChaFood), 
men även här saknas utvärdering av designval till skapandet av 
prototypen.  
 
I en studie av Stefan V et al., undersöktes 244 konsumenters 
matvanor  utifrån olika parametrar, däribland rutiner kring 
planering och inhandling av livsmedel [8]. Studiens resultat 
visade att dessa två parametrar är viktiga för att öka 
medvetenheten kring livsmedelskonsumtionen och beteendet 
kring dessa behöver förbättras för kunna minska matsvinn i 
hushållen.  

1.3 Syfte 
Det bakomliggande syftet med denna studie är att utforska om  
ökad medvetenheten kring redan ägda livsmedel kan minska 
mängden matsvinn inom hushåll. Som verktyg för att öka 
medvetenheten har ett inventariesystem för livsmedel utvecklats 
med designval grundade i beteendeförändringsmodellen The 
Behavior Change Wheel [5]. Genom användning av systemet kan 
medlemmar i hushållet enkelt registrera matvaror som köps och 
slängs med en fysisk skanner och få dessa sammanställda i en 
webbapplikation. Denna tekniska lösning gör det möjligt för 
användarna att se vilka livsmedel de har hemma via sina telefoner, 
oavsett vart de befinner sig.  
 
Användningen av systemet bör därför ge en ökad medvetenhet om 
vilka livsmedel användaren redan äger och har därigenom 
potentialen att minska den mängd matsvinn som sker till följd av 
överflödiga köp. Anledningen till detta är eftersom att det annars 
kan leda till att livsmedel slängs på grund av att de inte hinner 
konsumeras innan utgångsdatumet har passerat. Studiens 
begränsade omfattning förhindrar dock möjligheten till att både 
utveckla systemet och utföra tillräckligt omfattande kvantitativa 
undersökningar för att bidra med signifikanta resultat angående 
huruvida systemet påverkar matsvinnet. Denna studie fokuserar 
därför på den första delen, utvecklingen av systemet, och kan ses 
som ett första steg i frågan om hur bättre medvetenhet om ägda 
livsmedel kan minska matsvinnet. Förhoppningen är att resultatet 
från denna studie dels ska kunna bidra med vägledning till 
utveckling av liknande system men även möjliggöra vidare studier 
av nästa del, alltså undersökningen av hur inventariesystem för 
livsmedel faktiskt påverkar matsvinnet. 
 
Studien kommer även att behandla drivkraften till varför man 
skulle vilja använda den här typen av system, vilket kommer 
undersökas och utvärderas utifrån ett förutbestämt teoretiskt 
underlag (se teoriavsnitt) för att kunna bidra till slutsatser som går 
att använda sig av i framtida projekt eller studier.  
 
Vid litteratursökningen i början av detta projekt hittades studier 
som behandlade teknologiska koncept vilka hade potentialen att 
användas i ett inventariesystem för livsmedel, men inga som 
täckte utveckling och utvärdering av ett komplett system i linje 
med vad denna studie ämnar att undersöka [4, 14, 15]. Det vill 
säga ett system bestående av en fysisk streckkodsskanner för att 
registrera livsmedel kompletterat med en applikation som förser 
användaren med en överblick över de inskannade varorna.  
 
1.4 Problemformulering 
Frågan som studien kommer att undersöka är: 
Hur kan ett inventariesystem för livsmedel utvecklas och designas 
så att det passar vardaglig användning i hushåll och är 
tillräckligt gynnsamt för att människor ska vilja använda det? 
1.5 Avgränsningar 
För att kunna använda oss av BCW och skapa en genomförbar 
undersökning behandlar studien enbart en typ av teknisk lösning 
för att minska matsvinn. Användningen av BCW ställer krav på 
att tydligt definiera och isolera problemet och de kringliggande 
beteenden som orsakar det, vilket hade blivit för omfattande om 
frågeställningen behandlat olika typer av tekniska interventioner. 
Tack vare denna avgränsning kommer studien ha tillräckligt 
tydligt teoretiskt underlag för att bidra till framtida studier, även 
om resultaten i sig inte är omfattande nog för att dra konkreta 
slutsatser kring. 



 
2. TEORI 
I följande avsnitt används genomgående de engelska termerna för 
begreppen hämtade från teorin, egna översättningar till svenska 
kan skapa förvirring kring vilka begrepp som använts vilket 
försvårar vidare studier.  
 
2.1 Behavior Change Wheel (BCW) 
BCW är en sammansättning av 19 olika ramverk för 
beteendeinterventioner som utgår från olika discipliner och 
ingångsvinklar [5]. Den är formulerad som en praktisk guide att 
följa för de som önskar att utforma och utföra 
beteendeförändrande interventioner. De första stegen i guiden 
hjälper användaren att definiera problemet och vilka beteenden 
som orsakar det. Därefter används COM-B modellen för att 
identifiera inom vilka områden interventionen ska ske för att bäst 
nå avsedd beteendeförändring. Områdena som också utgör 
förkortningen består av följande:  
 

• Capability (delas upp i physical och psychological 
capability ) 

• Opportunity (delas upp i social och physical 
opportunity) 

• Motivation (delas upp i automatic och reflective 
motivation)  

• Behaviour  
 

(Se Figur 1, även den inre gröna cirkeln i Figur 2) 
 
I de senare stegen bidrar BCW med nio olika funktioner för 
interventioner som användaren kan välja mellan beroende på 
områden som tidigare definierats med hjälp av COM-B (Se den 
mellersta röda cirkeln i Fig. 2). Dessa nio funktioner används i 
sin tur till att rekommendera tekniker för beteendeförändring 
utifrån en lista om 93 olika tekniker [10]. 
 
Slutligen ges sju olika typer av policies som kan användas för att 
utföra dessa funktioner, detta var något som inte användes vid 
utformningen av studien. (Se yttersta grå cirkeln, Figur 2). 

 
Figur 1 - COM-B modellen 

 
Figur 2 - BCW 

 
3. PROTOTYP 
3.1 Designval - BCW 
För prototypen användes BCW-ramverket för att designa en 
beteendeförändrande intervention. BCW-studien inleddes med att 
definiera problemet där det huvudsakliga problemet ansågs ligga i 
att det slängs för mycket mat i hushållen. De som är delaktiga till 
problem är alla hushåll där mat inhandlas. Därefter bestämdes 
studiens target behaviour efter en brainstorming-övning. 
Övningen resulterade i en plan för ett inventariesystem för 
livsmedel att använda i hushållen som en potentiell lösning till det 
ursprungliga problemet. Nästa steg i guiden är att utförligt 
specificera  target behaviour där detta blev utfallet: 
 

• Vem: De som köper, äter och slänger mat. 
• Vad: Dokumentera det som köps och slängs för att öka 

medvetenheten. 
• Vart: I hushållet. 
• När: När personen köper och slänger mat. 
• Hur ofta: Varje gång personen köper och slänger mat. 
• Med vilka: De som ingår i hushållet. 

 
När specifikationerna av beteendet var bestämda användes COM-
B modellen för att definiera vilka ändringar hos användaren som 
måste ske för att studiens target behaviour ska uppfyllas. 
Resultatet från denna övning ges i följande tabell 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 1 - Resultat: COM-B 
COM-B 
komponenter 

Vad måste hända för att vårt 
target behaviour ska ske? 

Behövs 
förändring? 

Physical 
Capability 

Tillhandahålla lösning för att 
registrera mat Ja 

Psychological 
Capability Veta hur lösningen ska användas Ja 
Physical 
Opportunity Eluttag och ett nätverk Nej 
Social 
Opportunity 

Acceptans och förväntningar för att 
registrera mat Ja 

Reflective 
Motivation 

Minska matsvinn, lättare inköp av 
varor och sparade pengar Ja 

Automatic 
Motivation Etablera rutin att skanna mat Ja 
 
I nästa steg undersöktes vilka funktionsområden för 
beteendeintervention som var relevanta för det fastställda target 
behaviour. Detta steg fokuserade studiens funktioner för 
interventioner till två konkreta punkter: Environmental 
Restructuring och Enablement. Hänsyn togs även till punkten 
Training på en mer abstrakt nivå. Se resultaten i tabell 2. 
 

Tabell 2 - Resultat: Funktioner för intervention 
Intervention function Definition 
Education Ingen utbildning 
Persuasion Inget övertygande 

Incentivisation Inget direkt pris 
Coercion Inget direkt straff 
Training Planeringsförmåga 

Restriction Ingen restriktion 

Environmental restructuring Fysisk skanner 
Modelling Inget modell-exempel 
Enablement Skanner och webbapplikation 

 
Vidare användes de genererade punkterna för intervention för att 
rekommendera tekniker för beteendeförändring utifrån BCT 
Taxonomy [10]. Dessa är konkreta förslag på hur det fastställda 
target behaviour ska uppmuntras och göras mer tilltalande samt 
hur de oönskade beteenden skulle försvåras och göras mindre 
tilltalande. De tekniker som rekommenderades för denna studie 
var: 
 

• 1.2) Problem solving 
• 1.4) Action planning 
• 4.1) Instruction on how to perform the behaviour 
• 6.1) Demonstration of the behaviour 
• 7.1) Prompts/cues 
• 12.5) Adding objects to the environment 

Efter diskussion kring hur dessa punkter skulle tillämpas i studien 
listades följande: 
 
1.2) Problem solving: 
Låg medvetenhet om ägda livsmedel kan leda till stress vid inköp 
samt ekonomiska förluster vid de överinköp som leder till 
matsvinn. En ökad medvetenhet om ägda livsmedel och en 
lättanvänd inköpslista för planering underlättar detta.  
 
1.4) Action planning: 
Denna punkt inkluderas i och med användningen av systemet, då 
det önskade beteendet måste ske i samband med att användaren 
köper eller slänger något. Således planeras det önskade beteendet 
att utföras vid specifika tillfällen, associerat med befintliga 
rutiner.  
 
4.1) Instruction on how to perform the behaviour: 
Användarna ska förses med både en manual i textform och en 
instruktionsvideo för att säkerställa en bekväm och självsäker 
användning av systemet. 
 
6.1) Demonstration of the behaviour: 
Både en instruktionsvideo och en fysisk demonstration vid 
installation av systemet kommer att förses för att vidare bygga 
självförtroende vid användning av systemet. 
 
7.1) Prompts/cues: 
Ett tydligt färggrant ljus från skannern kommer att aktiveras för 
att påminna användarna att de ska använda systemet. 
 
12.5) Adding objects to the environment: 
I och med att en skanner sätts upp på köksbänken i hushållen 
berörs denna punkt. 
 
3.2 Skanner-systemet 
För att bygga ett inventariesystem krävs någon form av 
identifiering och registrering av produkterna som ska inventeras. 
De flesta livsmedel förutom de utan förpackning (exempelvis 
frukt och grönsaker) innehar ett standardiserat artikelnummer som 
gäller för alla butiker som säljer varan, vilket är representerat på 
förpackningen i form av en streckkod (EAN). Därefter krävs ett 
verktyg för att läsa in streckkoderna och ett verktyg för att hantera 
den inlästa informationen. Detta förklaras nedan mer utförligt. 
 
3.2.1 Skannerns funktioner 
Det fysiska systemet består av tre delar: en streckkodsskanner, en 
Raspberry Pi och ett kort med två streckkoder för in- och 
utcheckning. Skannern kopplades ihop med Raspberryn som var 
uppkopplad mot ett nätverk och som körde ett Python-program 
(som skapades i syfte för denna studie) för att hantera de 
inskannade streckkoderna. Programmet innehöll även en koppling 
till en livsmedelsdatabas, Consupedia, som användes för att 
konvertera streckkoderna till läsbara produktnamn som sedan 
skickades till en molnbaserad databas. 
 
Med hjälp av kortet med de förprintade streckkoderna för in- och 
utcheckning kunde användaren ändra läget på skannern beroende 
på om den skannade varan skulle slängas eller om den hade 
inhandlats.  



 
Figur 3 - Skannern 

 
3.2.2 Design efter BCW 
Skanner-systemets design har planerats utifrån BCW-studien. 
Tidsåtgång och enkelhet stod i fokus vid utvecklingen av 
systemet. För att hålla systemet så enkelt och lättillgängligt som 
möjligt krävdes en fysisk skanner istället för exempelvis 
kamerafunktionen på en mobiltelefon. Detta val motiverades 
genom BCW-studien då det införs en ny produkt i användarens 
omgivning som har ett isolerat syfte (punkt 12.5 i BCT Tax.), till 
skillnad från telefonen som inte alltid är tillgänglig. Skannern som 
användes i studien innehöll även lysdioder vilket kunde användas 
för att dra till sig uppmärksamhet hos användaren (punkt 7.1 i 
BCT Tax.) [10]. 
 
En annan funktion som var viktig i valet av skanner var att den 
skulle ha ett automatiskt läge vilket skulle möjliggöra skanning 
utan att behöva hålla i skannern och trycka på en knapp för att 
registrera koden. Alla moment för att minska tröskeln för det nya 
beteendet försökte alltså elimineras. 
 
3.3 Webbapplikation 
För att visuellt presentera och möjliggöra interaktion med det 
digitala inventariet utvecklades en webbapplikation som 
komplement till det fysiska skanner-systemet.  
 
3.3.1 Applikationens funktioner 
Applikationen är uppdelad i tre huvudsakliga funktioner: 
1) Inventory (Inventarie) 
2) Shopping List (Inköpslista) 
3) Trash (Papperskorg) 

 
Figur 4 - Applikationens funktioner 

 

I inventariet lagras alla de livsmedel som användaren skannar in 
eller manuellt lägger till. Alla varor presenteras i en lista där varje 
rad representerar en specifik vara. Förutom livsmedlets namn 
presenteras, beroende på skärmens storlek; antal av produkten, 
tilläggsdatum och en eventuell kommentar tillsammans två 
knappar. En av knapparna låter användaren ‘slänga’ varan vilket 
leder till att den förflyttas till papperskorgen. Den andra knappen 
låter användaren lägga till varan till inköpslistan, vilket skapar en 
kopia av varan i inköpslistan.  
 
I inköpslistan lagras de livsmedel som användaren har valt att 
lägga till, antingen från inventariet, papperskorgen eller manuellt 
med ‘Add Item’-funktionen i applikationen. Här presenteras 
livsmedlen på samma sätt som i inventariet med undantaget att 
knappen för att lägga till varor i inköpslistan är utbytt mot en 
‘checkruta’. Användaren kan använda check-rutan för att 
kontinuerligt checka de vilka varor som han/hon plockat vid 
inhandling. Knappen för att ta bort varor från inköpslistan 
resulterar inte heller i en förflyttning av varan till papperskorgen 
utan tar istället bort varan helt från systemet. 
 
I papperskorgen lagras de livsmedel som användaren skannat ut 
med hjälp av den fysiska skannern eller valt att ta bort från 
inventariet med hjälp av applikationen. Återigen presenteras 
livsmedlen i listform med ovan nämnda attribut och två knappar 
per vara. 
Ena knappen låter användaren ta bort en vara från papperskorgen 
vilket resulterar i att den raderas helt från systemet, den andra 
låter användaren lägga till varan i inköpslistan. 
 
Utöver de tre huvudsakliga funktionerna innehöll applikationen en 
inloggnings/registreringssida, en sida för att skriva in och lagra 
feedback och en länk till instruktionsvideon. Dessutom fanns 
möjligheten för användaren att söka efter varor inom de olika 
kategorierna med hjälp av en sökfunktion. Informationen om de 
inlagda varorna gick att redigera genom att klicka på varan i 
någon av listorna. Användaren hade även möjligheten att lägga till 
ett livsmedel manuellt i inventariet.  
 
3.3.2 Design efter BCW 
Resultaten från BCW-analysen har präglat utvecklingen och 
designen av applikationen på fler nivåer. På en  överskridande 
nivå har två punkter från COM-B analysen varit speciellt 
framträdande; psychological capability och reflective motivation. 
Ett enkelt och lättnavigerat gränssnitt förbättrar användarens 
psychological capability att utföra det önskade beteendet [5]. Ett 
resonemang kring denna punkt genererade till exempel insikten att 
en sökfunktion behövdes för att underlätta sökandet av en specifik 
vara i samtliga av de tre listorna, vilket implementerades 
därefter.  Hänsyn till  reflective motivation har legat till grund för 
upplägget av själva applikationen. Diskussioner kring det bästa 
sättet att motivera användning av applikationen resulterade i de tre 
olika listorna för inköp, inventarie och papperskorg. Här var 
förhoppningen att användaren vid reflektion ska motiveras till att 
hellre använda systemet för planering av inköp än att tillgå andra 
medel.  



 
Figur 5 -Helhetsbild för alla prototypens delar 

 
1)  Streckkoder från livsmedel registreras med skannern och 
skickas till Raspberryn.  
 
2) Raspberryn skickar streckkoden till API:et och får tillbaka 
information om livsmedlet som sedan skickas vidare till databasen 
tillsammans med vilken användare som skannat varan. 
 
3) API:et tar emot streckkoder från både Raspberryn och 
webbapplikationen och besvarar dessa med information om 
aktuellt livsmedel. 
 
4) Databasen hanterar och lagrar informationen om vilka 
livsmedel som har registrerats av vilken användare från både 
Raspberryn och webbapplikationen. Den låter sedan 
webbapplikationen hämta informationen som ska presenteras för 
den aktuella användaren.   
 
5) Applikationen låter användaren se vilka livsmedel som hen har 
registrerat och erbjuder även de möjligheter till interaktion som 
beskrivs  i avsnitt 3.3.1 
 
4. METOD 
Innan undersökningen skapades applikationen samt skanner-
systemet. Under två veckor genomfördes funktionstester samt 
stresstester för att se till att systemet skulle hålla under 
testperioden. Beskrivning av designval samt implementation av 
systemet  beskrivs i föregående kapitel. 
 
Testgruppen i studien bestod av fyra hushåll med minst två 
personer i varje. Testpersonerna valdes ut genom personlig 
kontakt där varje hushåll uppfyllde undersökningens villkor. 
Villkoren var, utöver antal personer i hushållet, att handla 
livsmedel minst två gånger i veckan och ha tillgång till både 
eluttag och wifi i köket. Eftersom applikationen var anpassad för 
mobilt användande behövde deltagarna också äga en smartphone. 
De skulle även vara bekväma med att dela med sig av 
informationen kring sina inventarier. Dessutom krävdes det att 
testpersonerna inte reste iväg under testperioden. Nedan visas en 
tabell över de fyra hushållen som deltog i studien: 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 - Användartest-deltagare 
Hushåll Bostadstyp Antal Testperson 1 Testperson 2 
Röd Lägenhet 2 st. Kvinna, 54 år Man, 20 år 
Blå Lägenhet 2 st. Kvinna, 25 år Man, 24 år 

Grön Lägenhet 2 st. Kvinna, 22 år Man, 25 år 
Gul Lägenhet 3 st. Kvinna, 32 år Man, 32 år 
(Den tredje personen i hushåll gul var familjens barn på 1 år) 

 
Vid starten av undersökningens testperiod installerades systemen i 
hushållens kök och kopplades upp mot nätverket. Testpersonerna 
blev tilldelade en manual för applikationen och fick titta på en 
instruktionsvideo för skanner-systemet (Bilaga 1). Efter detta 
inleddes studien med att testpersonerna fick skanna in alla deras 
dåvarande livsmedel. Denna process utfördes under uppsikt för att 
kontrollera systemets stabilitet och säkra att det genomfördes på 
rätt sätt.  
 
Efter installation användes systemen under två veckor där 
testpersonerna fick i uppgift att skanna in inköpta livsmedel samt 
skanna ut matvaror som slängdes. Under perioden erbjöds det 
begränsad kontakt till testpersonerna för att reda ut eventuella 
frågor och buggar. Från och med studiens andra vecka 
implementerades även loggar vid aktivitet på webbapplikationen, 
detta för att undersöka vilka funktioner som användes mest. 
Loggarna innehöll vilket hushåll som utförde aktiviteten och vid 
vilken tidpunkt det skedde. 
 
När testperioden var slut genomfördes en semistrukturerad 
utvärderings-intervju per hushåll med alla hushållets testpersoner 
delaktiga för att uppmana till diskussion. Intervjun inleddes med 
ett antal fördefinierade frågor från ett frågeformulär följt av en 
öppen diskussion. Intervjun genomfördes med ljudinspelning för 
att kunna transkribera och analysera svaren i efterhand (Bilaga 2). 
Analysen av svaren skedde i fler steg; först sorterades och 
sammanställdes svaren efter fråga, därefter skedde noggrann 
genomgång av varje svar där nyckelord som ansågs vara av 
betydelse markerades. Till sist gjordes även en kategorisering av 
nyckelorden för att identifiera vilka som var återkommande och 
vilka som var mer unika. Undersökningen avslutades med att 
systemet monterades ner.  
 
Den data som undersöktes var främst kvalitativ på grund av 
undersökningens begränsade omfattning. Analys och utvärdering 
av systemets utformning var undersökningens huvudsakliga syfte.  
 
5. RESULTAT 
Alla hushåll genomförde hela undersökningen under de två 
avsedda veckorna. Under testperioden uppkom inga tekniska 
problem med varken skannern eller applikationen. Den slutgiltiga 
mängden artiklar i respektive del av applikationen redovisas i 
tabell 4. 
 
 
 
 
 



Tabell 4 - Antal varor i följande kategorier efter studien 

Hushåll Inventarie Papperskorg Inköpslista Okända koder 
Röd 102 5 0 9 

Blå 143 31 2 15 
Grön 137 52 2 14 
Gul 146 36 0 24 

 
Ovanstående data kan visualiseras (Figur 4) för att enklare se 
kategoriernas slutgiltiga status i slutet av studien. 

 
Figur 6 - Översikt över användardata i slutet av studien 

 
Följande delar visar resultatet på testgruppens upplevelse av 
systemet. Resultaten är uppdelade efter de frågor som ställdes i de 
avslutande intervjuerna. De delar som presenteras är de som oftast 
förekom alternativt stod ut som viktiga i studiens syfte. 
 
5.1 Systemet 
5.1.1 Påverkan på vardagen 
Tre av de fyra hushållen ansåg att systemet bidragit positivt till 
deras vardag genom ökad tillgänglighet av sitt inventarium för 
livsmedel samt att man inte behövt hålla lika mycket koll som 
tidigare.  
 
“Det har väl hjälpt genom att man inte behövt hålla koll lika 
mycket som tidigare, och att man har med sig det överallt, att det 
inte är så att man behöver stå hemma och kolla varje gång utan 
att man kan ta upp mobilen och kolla vad vi har och vad vi inte 
har.” 
 
Hushåll röd upplevde dock att de tyckte skanningsmomentet var 
lite för omständligt för att passa deras rutiner. De ansåg att de 
redan hade fungerande rutiner och därav inte behövde en ny rutin.  
 
Alla hushåll ansåg att de under testperioden haft lite problem med 
att komma ihåg att skanna varor när de skulle slängas, men de 
som använt systemet mer frekvent har poängterat att det varit en 
vanesak och att det blev bättre med tiden när momentet blivit en 
del av deras rutin. 
 
 
 

5.1.2 Motivation för användning 
Tre hushåll upplevde någon form av effekt där de i början av 
studien tyckte det var lite extra roligt med momentet att skanna 
varorna. Hushåll blå upplevde dock att motivationen för systemet 
varit oförändrad och menade att det snarare blivit en del av deras 
vardag. Både blå och grön poängterade att motivationen övergick 
till ett ändamålsenligt användande. Röd upplevde en avtagande 
motivation och tyckte att det var lätt att glömma när livet i övrigt 
är upptaget:  
 
“Sen har jag haft, det har varit så väldigt mycket annat i livet 
sådär så att, dagarna har varit väldigt oregelbundna för mig och 
vi har varit ute mycket på varsitt håll så då har det väl blivit så att 
jag har haft bråttom du vet, och så har jag missat det.“ 
 
Alla hushåll medger att de deltog i studien för att hjälpa till, men 
tre av hushållen fortsatte för nyttan som systemet bidrog med. 
Dessutom uppger två hushåll att de har haft egna idéer om 
liknande system tidigare och därav tyckte att projektet var lite 
extra intressant.  
 
5.1.3 Beteendeförändring 
Några av testpersonerna upplevde att det nya beteendet inte varit 
speciellt ansträngande utan gått på rutin medan ett par ansåg att 
det ibland varit så att man glömde att skanna ut saker.  
 
“Det är väl som vi sa tidigare att det har vi typ inte ens tänkt på 
utan vi har bara gjort det, men jag trodde innan att jag skulle 
glömma men jag gjorde det aldrig.” 
 
Hushåll blå poängterade att det krävdes lite extra kommunikation 
i hushållet om vad som skannats ut, exempelvis om ett tomt 
mjölkpaket som står på tork efter ursköljning har blivit skannat 
eller ej. Hushåll gul nämnde att distraktioner under rutinen 
skapade extra arbete (syftar delvis på sin son) samt att om ett 
livsmedel uppkom som “okänd kod” i applikationen så störde det 
rutinen. Ett annat hushåll tyckte även att det saknades streckkoder 
för frukt och grönt som medförde att rutinen stördes vilket ledde 
till en minskning av motivationen. 
 
5.1.4 Framtida användning 
På frågan om de hade velat använda systemet i framtiden svarade 
tre av fyra hushåll ja och i det sista hushållet, Röd, var det en 
person som kanske skulle kunna tänka sig att fortsätta använda 
det.  För de hushåll som sa ja fanns det dock lite kriterier, 
exempelvis spelade kostnaden roll samt att det fanns en önskan 
om lite fler funktioner och en potentiell möjlighet att även kunna 
skanna med telefonen. De fanns även önskemål om att göra 
systemet lite mer praktiskt och framförallt integrera skannern i 
köket på ett bättre sätt. 
 
Vid frågan om lust till fortsatt användning om systemet fungerat 
friktionslöst (fråga 16 bilaga 2): 
 
“Ja, absolut“ 
 
“...men fler funktioner lite som det där vi tjatade om så absolut.” 
 
“... alltså ja vi behöver ju spara pengar liksom och allting sånt 
där och det är ju alltid nice att bidra lite till miljön också, så att ja 
det skulle vi göra “ 



5.2 Applikationen 
5.2.1 Upplevelse 
Tre av fyra hushåll beskrev applikationen som smidig och 
lättförstådd. Det fjärde hushållet (gul) uttryckte inte samma 
entusiasm i klarspråk men deras åsikter uppfattades inte heller 
som negativa till applikationens  upplägg eller generella funktion. 
Av samtliga hushåll var det enbart en person (kvinna i hushåll 
röd) som uttryckte skepticism till användandet av en applikation i 
detta syfte. Ett störningsmoment som poängterades med appen var 
att vissa streckkoder inte fanns med i databasen vilket då gjorde 
det svårt att lista ut vilken produkt det var, då det visades som 
‘Okänd kod’ i applikationen.  Det tredelade upplägget med 
inventarie, handlingslista och papperskorg lyftes specifikt upp av 
hushåll grön som något positivt: 
 
“...Ja det är ju inte så mycket val heller och det gillar jag också, 
att det är liksom shoppinglistan, det man har idag och det man 
har i papperskorgen, det är dom tre det behöver inte vara så 
mycket mer.”  
 
5.2.2 Ändringar och tillägg 
När det kommer till ändringar och tillägg kom hushållen med 
flertalet förslag på mer eller mindre avancerade funktioner, det 
som alla hushåll hade gemensamt var önskemål om någon typ 
av  kategorisering. Antingen efter produkttyp eller tilläggsdatum. 
Andra förslag som dök upp vid fler än ett intervjutillfälle var: 
 

• Sortering av listorna i alfabetisk ordning eller senast 
tillagt. 

• Receptförslag baserat på ägda livsmedel. 
• Möjlighet att sätta minimum antal för utvalda varor som 

ska finnas i hushållet med notis vid underskridet antal. 
• Kunna se mängd kvar av enskilda varor. 
• Någon form av utgångsdatum med notis när datumet 

närmar sig.  
 
5.3 Skannern 
5.3.1 Närvaro och placering 
Samtliga hushåll hade velat ha skannern integrerad istället för 
fristående. Det vanligaste förslaget på vart skannern skulle 
integreras var i kylskåpet, andra föreslagna platser var i befintliga 
köksredskap eller dekorationer. Sett till placering föreslog två av 
hushållen att hemmet skulle utrustas med två separata skannrar, en 
vid papperskorgen och en där varorna oftast packades upp efter 
handling. Den ena av de övriga hushållen hade helst haft skannern 
placerad vid soptunnan, den andra hade hellre haft skannern vid 
kylen. Tre av fyra hushåll uttryckte även att skannern de fått 
använda vid studien var för stor. 
 
“Ja det är väl att den är lite stor och att den lyser hela tiden, typ 
att man kanske kan stänga av den eller ljust kanske.” 
 
5.3.2 Svårigheter 
Vid frågan om vilket moment som var jobbigast att utföra, 
inskanning eller utskanning, svarade majoriteten att inskanningen 
var lättare. Motiveringen var oftast att hushållens befintliga 
rutiner efter att ha handlat gjorde det lättare att applicera 
ytterligare ett moment där varorna skannades in.  
 

“...man går och handlar och kommer hem med två påsar. In med 
allt och sen är det klart.” 
 
Tre av fyra hushåll delgav att det var lätt att glömma att skanna ut 
en vara vid förbrukning och såg även detta som anledning till att 
inskanning var lättare. Hushåll röd var de enda som uttryckte att 
de upplevt svårigheter med skannern, problemet var då att läsa 
streckkoderna. Resterande hushåll uttryckte ingen sådan 
frustration. Ett hushåll tog upp som extra positiv aspekt att slippa 
hålla i skannern, de uppskattade att den läste streckkoder som 
fördes framför skannerns laser automatiskt. Läges-skiftet av 
skannern som krävs för att börja skanna in varor togs enbart upp 
av ett hushåll som något ansträngande. 
 
5.3.3 Mobilt alternativ 
Fem av åtta personer hade velat se en skannerfunktion i appen 
som komplement till- eller istället för en fysisk skanner i 
hushållet. Argumenten för och emot skanner i mobilen var olika, 
exempel på varför det hade varit bra var för att då kunna skanna 
direkt i butiken och slippa extra momentet hemma. Anledningarna 
till att inte ha skannern i mobilen var till exempel att mobilens 
batteri då blev en faktor och att de inte alltid hade mobilen på sig.  
 
“En fördel med mobilen är ju kanske när man väl handlar att man 
kan blippa in allting då redan, medans man slänger ner det i 
korgen liksom, för man kollar ju oftast i appen på recept och sånt 
och då kan man ju skanna redan då, så ja det är väl en fördel.” 
 
5.4 Miljö 
5.4.1 Systemets miljöpåverkan 
Alla hushåll ansåg att systemet kunde hjälpa till att minska 
matsvinnet, och den främsta anledningen var att man skulle få 
bättre koll på sina livsmedel vilket skulle leda till att mindre köps 
i onödan. Även bättre planering var något som togs upp vilket 
skulle resultera i att man använder de livsmedel man redan äger 
mer effektivt och därav minska matsvinnet. En funktion som även 
skulle bidra till mindre matsvinn var implementationen av datum 
och i bästa fall någon form av system för att se när en vara går ut 
och då kanske bli meddelad med en notis tyckte hushåll blå.  
 
“Ja gud ja, det som jag sa i början att man köper för mycket, 
saker man redan har hemma eller tvärtom, har man typ fem 
burkar av någonting så slänger man ju om de blir gamla, fast man 
hade kunnat äta upp dom istället för att köpa nya, om man bara 
hade kollat i appen, så det tror jag verkligen.” 
 
Hushåll röd ansåg att systemet troligtvis inte gör så stor skillnad i 
dagsläget hos hushåll med befintliga rutiner för problemet, 
exempelvis genom att alltid kontrollera inventariet innan man 
handlar. De poängterar även att det ställer krav på att alla i 
hushållet är med på att använda systemet fullt ut. Hushåll gul 
ansåg att det skulle hjälpa till ifall det på något sätt gick att lägga 
till frukt och grönsaker med hjälp av skannern.  
 
5.4.2 Miljön som incitament 
Alla hushåll ansåg att miljön var ett viktigt incitament för att 
använda systemet, men att det för vissa inte var ett  tillräckligt 
incitament enskilt till att använda systemet.  
 



“Jag tror det, framförallt idag. För det är ju jätte-inne med 
miljöfrågor och det känns som att alla bryr sig om det, mer eller 
mindre.“ 
 
“Ja alltså, jag är ju miljö-freak, jag tycker det är viktigt med 
miljön alltså, men jag skulle inte köpt det här för miljön” 
 
Två hushåll lyfte ekonomiska faktorer som kompletterande 
incitament för att använda systemet och ett hushåll önskade att få 
in siffror om ekonomi eller miljö för att öka incitamentet. Hushåll 
blå lyfte att miljö som incitamentet troligtvis inte skulle vara 
tillräckligt för konsumenter, men att det kanske skulle räcka för 
företag som skulle vilja implementera systemet.   
 
“...och ekonomiskt också att man sparar pengar, och att inte köpa 
massa olika onödiga saker, alltså det är ju pengar i grund och 
botten.“ 
 
6. DISKUSSION 
6.1 Systemet 
Efter analys av intervjuerna framstod det att en distinktion bör 
göras för att tydligare definiera vad som är rimligt för framtida 
forskning. En del av problemen som uppstått vid användningen av 
systemet skulle kräva strukturella förändringar på en internationell 
nivå vilket inte anses möjligt enbart för att tillfredsställa 
funktionaliteten av liknande system. Därför måste de 
förbättringspunkter som går att genomföra identifieras för att 
därefter kunna utvärdera om korrigering av dessa skulle leda till 
ett tillräckligt komplett system för privat användning på 
obegränsad tid.  
 
6.1.1 Olösbara problem 
Ett standardiserat system för EAN koder för samtliga aktörer 
inom livsmedelsbranschen skulle leda till att även varor på lösvikt 
som frukt och grönt skulle kunna skannas och registreras i 
systemet. Ett förslag för att undgå detta är  att implementera en 
egen systemspecifik standard för de vanligaste lösvikts-varorna. 
På samma sätt som två streckkoder genererades och skrevs ut på 
ett kort för att ändra skannerns läge, skulle ett papper kunna 
sammanställas med egna koder för specifika varor. 
 
6.1.2 Svårlösta problem 
En mer komplett databas behövs, med namn utformade för att 
synas och pedagogiskt beskriva varor i systemet. Flertalet 
användare stötte på problemet att artiklar presenteras med smak 
istället för faktisk produkt i listan, till exempel kunde både 
citronfil och citronvatten benämnas med enbart ‘citron’ i listan. 
Att ändra detta skulle innebära omfattande arbete för ägarna av 
databasen, Consupedia, alternativt ett skifte av databas, men ingen 
bättre lämpad databas kunde identifieras vid studiens utförande. 
Dessutom stötte samtliga användare på att en artikel registrerades 
som ‘okänd kod’ i listan, detta för att databasen helt saknat 
information om streckkoden. Distributionen av det fysiska 
systemet står sig också som ett svårlöst problem. Det skulle 
potentiellt sett kunna integreras och säljas i samband med 
köksredskap eller vitvaror, vilket flertalet hushåll poängterade, 
men det skulle innebära dialog med vinstdrivande företag inom 
branschen vilka kan komma att ställa krav på systemets 
utformning och funktion. Vid övervägande av storskalig 
implementering bör även utsläppen som uppstår vid produktion 
tas in som en faktor. 

6.1.3 Lösbara problem 
Dessa problem lyfts under de nedanstående rubrikerna 6.2 
Applikationen, och 6.3 Skannern 
 
6.2 Applikationen 
6.2.1 Utvärdering av huvudfunktionerna 
Som nämnt i prototyp-avsnittet lades stor vikt vid designen av 
applikationen på att den  skulle vara  enkel och lättnavigerad för 
att öka den, genom COM-B analysen definierade, psychological 
capability att utföra beteendet. Att tre av hushållen uttryckte 
entusiasm kring applikationen och beskrev den med adjektiv som 
smidig och lättförstådd talar för att designen uppfyllt sitt syfte. 
Det faktum att den enda personen som uttryckt skepticism till 
applikationen också var den enda över 50 år att delta i studien är 
en potentiell korrelation som bör utforskas för vidare studier i 
form av en testgrupp med mer spridd ålder. Många studier tyder 
på att fördomen om att äldre inte är kompetenta som 
teknikanvändare inte stämmer, för att undvika exklusion av en 
annars potentiell målgrupp bör detta alltså undersökas vidare och 
möjligtvis influera framtida designval [12, 13].  
 
Funktionen bakom den  tredelade vyn med handlingslista, 
inventarie och papperskorg verkar däremot inte ha använts som 
tänkt. Vid intervjuerna var responsen kortfattad kring 
handlingslistan, vilket tyder på att den inte använts speciellt 
mycket. Dessutom visade loggarna från den andra veckan att 
enbart ett hushåll hade lagt till några varor i handlingslistan. Detta 
kan bero på redan etablerade rutiner för att planera inköp som är 
svåra att ersätta, alltså är det en funktion som måste göras ännu 
mer tilltalande, ersättas eller tas bort. Potentiella tillägg som kan 
göra handlingslistan mer användbar är en möjlighet att överföra 
de uppskriva varorna direkt till inventariet. Anledningen att den 
funktionen inte inkluderades i applikationen till denna studie var 
på grund av komplikationer mellan datastrukturen av skannade- 
och manuellt tillagda artiklar.  
 
Då samtliga hushåll uttryckt önskemål om kategoriserade listor 
står det sig som en av de viktigaste punkterna för förbättring av 
applikationen till framtida studier. Den kategorisering som vore 
lättast att implementera är en uppdelning baserat på tilläggs-datum 
då det är data som studiens system redan registrerar. Att erbjuda 
användaren att själv kategorisera varorna är ett annat alternativ, ett 
exempel kan ses i applikationen ‘NoWaste’ där användaren själv 
väljer att registrera varor i olika vyer för kyl, frys eller skafferi. 
Kategorisering efter produkttyp var den mest efterfrågade 
funktionen men också den svåraste att utveckla. Detta då det 
kräver manuell bearbetning av alla livsmedel i databasen, det är 
möjligt att Consupedias databas har gjort en sådan kategorisering 
som skulle kunna användas men det var inget som utforskades 
innan studien. 
 
6.2.2 Utvecklingspotential för övriga förslag 
- Sortering av listorna i alfabetisk ordning eller senast tillagt. 
Sortering av listorna är en funktion som bör utvecklas och 
appliceras vid framtida studier, utöver tid för programmering 
krävs inga andra resurser. 
 
- Receptförslag baserat på ägda livsmedel. 
Integrationen av receptförslag är mer avancerat men realiserbart, 
vid framtida studier bör kunskap om en sådan funktion kunna 
hämtas med fördel från tidigare forskning. Exempelvis uppnådde 
författaren av en studie utförd 2013 goda och skalbara resultat då 



han, i kombination med en specifik filtrering, slog ut receptens 
betyg på separata ingredienser [9]. För att detta ska fungera så bra 
som möjligt krävs även tillgång till mängd kvar av varorna, en 
funktion som diskuteras nedan. 
 
- Möjlighet att sätta nivåer för utvalda varor som ska finnas i 
hushållet med notis vid underskriden nivå. 
Detta är en funktion som programmeringsmässigt inte är speciellt 
omfattande men som kan begränsas av plattformen applikationen 
är byggd på. Applikationen som utvecklades för studien var 
webbaserad vilket begränsar möjligheten för den att utföra 
handlingar i bakgrunden som att till exempel skicka notiser vid 
aktivitet. Denna begränsning bör tas med som en faktor vid 
övervägandet om applikationen ska utformas native (för 
nerladdning till enheten) eller om den ska hållas webbaserad. 
 
- Mängd kvar av enskilda varor. 
Eftersom denna funktion kräver manuell registrering av mängden 
som är kvar av de enskilda varorna ställs höga krav på 
användbarheten. Ett förslag till utformning är att presentera en 
procenthalt  bredvid respektive varunamn i inventarielistan som 
får representera mängden av varan. Vid klick på procenten kan då 
ett dragreglage dyka upp som låter användaren sätta mängden av 
varan utan att behöva byta vy. 
 
- Utgångsdatum med notis när datumet närmar sig.  
Det finns två potentiella lösningar av denna funktion, antingen 
kan användaren själv få tillgång till att sätta utgångsdatum 
alternativt kan utvecklarna eller ägarna av databasen hårdkoda 
utgångsdatum artikel för artikel. Det senare förslaget vore det 
smidigaste för användaren men är förmodligen för omfattande för 
att vara genomförbart. Problematiken angående notiser och 
webbapplikationer som beskrivs ovan påverkar även denna 
funktion. 
 
6.3 Skannern 
Resultatet angående valet av en dedikerad fysisk skanner 
alternativt en inbyggd skannerfunktion i applikationen är svårare 
att tolka. Då det ej gjorts en undersökning kring en integrerad 
skanner i mobilen skulle det kunna vara så att personerna som tror 
sig föredra den varianten tror sig tycka det är bättre för att något 
med den nuvarande lösningen inte passade deras rutiner. Det kan 
dock också vara så att de som tror sig föredra en fysisk skanner 
inte har testat en för mobilen och därav inte heller dra någon 
slutsats kring det, utan att det helt enkelt kan vara personligt tycke 
och rutiner som är den avgörande faktorn. 
 
Utifrån BCT analysen användes punkt 7.1 (prompts/cues) samt 
12.5 (Adding objects to the environment) för att förenkla 
beteendet hos  användarna. För punkt 7.1 användes ett färggrant 
ljus till skannern för att påminna användaren att använda den. 
Funktionen i sig var uppskattad av testgruppen då det fungerade 
som en påminnelse, men det skapade även irritation på natten då 
den lyste lite för starkt och ej gick att stänga av eller ändra 
ljusstyrkan. Detta är något att se över för framtida studier. För 
punkt 12.5 byggdes den fysiska skannern och som tidigare nämnt 
var detta överlag uppskattat trots att det även fanns önskemål om 
att istället bygga in det i mobilen. Det mest återkommande temat 
var framförallt att bättre integrera skannern i köket för att det inte 
ska ta plats och för att den ska vara mer estetiskt tilltalande.   
 

En förbättringsmöjlighet som efterfrågades var att kunna få in 
frukt och grönsaker i systemet. Detta fanns det en preliminär 
lösning för  men som inte utnyttjades tillräckligt, vilket var att 
lägga till och ta bort dessa manuellt i applikationen. En annan 
lösning på detta problemet skulle kunna vara, som nämnt i 
6.1.1,  att skriva ut förberedda streckkoder för dessa (de produkter 
som köps mest frekvent) för att in- och utcheckningen då skulle 
fungera på samma sätt som med förpackningar.  
 
6.4 Metodkritik 
Testgruppen valdes från ett personligt kontaktnät av bekanta, de 
redan befintliga relationerna skulle kunna ses som en bidragande 
faktor till att resultaten inte går att antas gälla för en större 
massa.  För att få ett mer pålitligt resultat skulle ett alternativ 
kunna vara att enbart använda sig av en typ av grupp, exempelvis 
miljöintresserade med ett intresse för att minska sitt matsvinn, 
eller vända sig till en mer varierad grupp. Detta skulle dock kräva 
mer resurser för att kunna få en tillräckligt stor grupp att kunna 
göra en kvantitativ undersökning på. En annan 
förbättringsmöjlighet hade varit att använda sig av en mer iterativ 
process vid skapandet av systemet för att kunna maximera dess 
potential till den slutgiltiga testgruppen. Detta gick dock ej att 
genomföra på grund av tidsbrist. 
 
En annan faktor som inte testades tillräckligt för att ta några 
konkreta slutsatser om var tidsåtgången för själva användningen 
av systemet vilket skulle kunna ligga till grund för att kunna 
analysera beteendeförändringen.  
 
7. SLUTSATS 
Resultaten visar att ett inventariesystem kan bidra positivt till 
människors medvetenhet om redan ägda livsmedel och därigenom 
underlätta deras associerade vardagliga rutiner. Studien kunde 
identifiera skillnader i beteende beroende på tidigare rutiner, där 
det var mer uppskattat i hushåll utan en fungerande befintlig rutin. 
En slutsats som dragits utifrån resultaten är att det krävs något 
ytterligare incitament för att fortsätta använda systemet 
långsiktigt. Exempelvis ekonomisk vinning eller någon extra 
funktion som utöver miljöaspekter får användarna att engagera sig 
i att använda systemet. Ur ett designperspektiv bör systemet på ett 
eller annat sätt vara integrerat i köket och enkelheten måste 
bibehållas.  
 
På grund av studiens avgränsningar går det inte att fastställa ifall 
detta systemet i längden bidrar till minskat matsvinn, men det 
finns indikatorer från testgruppen att det skulle vara möjligt då 
den nya rutinen kan hjälpa till att optimera den mängd mat som 
köps in.  
 
8. FRAMTIDA FORSKNING 
För att veta ifall ett inventariesystem för livsmedel skulle bidra till 
lägre matsvinn ur ett statistiskt perspektiv krävs en mer 
omfattande undersökning som jämför hur mycket mat som 
slängs  med och utan systemet. För att testa detta skulle en 
skannerfunktion inbyggd i telefonen kunna användas, för att 
lättare nå ut till en större testgrupp. 
 
Det skulle även vara intressant att med en mer omfattande studie 
se hur beteendet för användningen för system ändras över en 
längre tid. Utifrån det skulle man kunna dra slutsatser om det går 



att bibehålla det nya beteendemönstret tillräckligt bra för att 
systemets positiva effekter ska motivera användandet av systemet. 
 
Då det fortfarande finns relativt lite forskning inom området på 
tekniska lösningar för att minska matsvinnet finns det stor 
potential till att hitta nya lösningar som kan appliceras i 
verkligheten. Fördelaktigen bör dessa designas utifrån BCW ifall 
det innefattar en beteendeförändring, och dessutom bör de även 
testas med hjälp av testpersoner för att få en uppfattning om hur 
lösningen mottages i hushållen [3].  
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