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Abstract 
This report used the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991); a model from social psychology, to 
determine how well an online meal planning service succeeds in making its users regularly eat varied. 

The service consisted mainly of a searchable recipe database of 250 recipes, a calendar to schedule 
the recipes, and a shopping list that was generated automatically from the recipes in the calendar. 
The service was being constructed during the time that this report was written, and the author 
participated as an interaction designer in this project.  

The report consists of two sequential studies to measure the users’ intention to the behavior of 
interest. In each study are first presented the meal planning service and its current functionality by 
the time of the testing; followed by a hypothesis about the effect it should have on the user's intent 
to regularly eat varied. In each study were then held a user testing of the product, where 13 and 15 
people, respectively, were using the website and answering survey questions. The questionnaires 
were measuring attitude, subjective norm, perceived behavioral control and intention to the 
behavior to regularly eat varied, and these measurements were made once before and once after the 
user test of the product. 

The tests showed significant increases for the users given that they would use the service; for 
perceived behavioral control in the first study; for subjective norm in the second study, and for 
intention in of both studies. 

The report also presents interaction design decisions made to adapt the service due to the results of 
the measurements of the users' intention. Finally, the author presents his proposals for future 
research work in this domain. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen presenterar två studier som med den socialpsykologiska modellen ’teorin om planerat 
beteende’ (Ajzen, 1991) undersöker hur väl en webbaserad måltidsplaneringstjänst lyckas med att få 
dess användare att regelbundet äta varierat. 

Tjänsten bestod huvudsakligen av en sökbar receptdatabas på 250 recept, en kalender för att planera 
in recepten i, och en inköpslista som genererades automatiskt utifrån recepten i kalendern. Tjänsten 
byggdes under tiden som uppsatsen skrevs, och författaren deltog som interaktionsdesigner i detta 
projekt.  

I  uppsatsen presenteras  två sekventiella studier för att mäta användarnas intention till beteendet. I 
vardera studie presenteras först webbtjänsten och den funktionalitet den hade vid tiden för testet. 
Detta följs av en hypotes om tjänstens påverkan över användarnas vilja att äta varierat. I vardera 
studie genomfördes sedan ett användartest av tjänsten, där 13 respektive 15 personer fick använda 
webbsidan och svara på enkätfrågor. Enkäterna mätte attityd, subjektiv norm, upplevd 
beteendekontroll och intention till beteendet att regelbundet äta varierat, och en mätning gjordes 
före och en efter användartestet av tjänsten. 

Testen visade på signifikanta ökningar för användarna givet att de skulle använda tjänsten; för 
upplevd beteendekontroll i den första studien; för subjektiv norm i den andra studien, och för 
intention i båda studierna. 

Uppsatsen presenterar också interaktionsdesignsbeslut tagna för att anpassa tjänsten efter 
resultaten av mätningarna av användarnas intention. Avslutningsvis lyfter författaren fram 
forskningsfrågor för framtida studier i ämnet att förjupa sig i. 
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Inledning 
Ohälsosamma matvanor har länge varit ett problem i vårt samhälle, och denna negativa trend är 
dessvärre ej på nedåtgående (Drewnowski et al., 1997). Ohälsosamma matvanor leder bland annat 
till ökad risk för sjukdomar av olika slag såväl som en förväntad kortare livslängd (e.g. Keys et. al, 
1986). Mycket forskning har bedrivits med avsikt att övertyga och hjälpa människor att förändra sin 
kost, ofta genom att på ett eller annat sätt få dem att förstå grunderna i näringslära. Sådana metoder 
kräver att användarna ska lära sig vilken typ av kost som är bra för vad, och att konstant tänka på vad 
de äter för att täcka sitt dagliga näringsbehov av olika typer av näring. 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att uppnå en hälsosam kost är att enbart fokusera på att den ska 
vara varierad.  Tanken är att människor istället för att behöva tänka i termer av näringsämnen och 
välja mat utifrån dessa bara genom att se till att äta så mycket olika mat som möjligt kan täcka in 
majoriteten av sina näringsbehov. 

I dagsläget finns mängder av tjänster på internet som syftar till att stödja användare till 
beteendeförändring, till exempel för att lägga om sin kost, gå ner i vikt eller för att sluta röka. De 
flesta av dessa förutsätter att användarna redan har en intention, en vilja, att förändra sitt beteende, 
och fokuserar främst på att stödja användaren genom processen. 

För att istället redan från början skapa eller stärka intentionen till ett beteende går det att använda 
sig av socialpsykologiska teorier. Teorin om planerat beteende är en välanvänd sådan modell som 
sedan den introducerades på 80-talet har visat goda resultat i en mängd olika domäner (Ajzen, 1991). 

Med hjälp av en stabil teoretisk grund borde det vara möjligt att skapa ett webbverktyg som ger 
användare en intention att förändra sitt beteende. Projektet som denna uppsats behandlar syftade 
till att på sådant sätt skapa en webbsida för en måltidsplaneringstjänst, med målet att öka 
användarnas intention till beteendet att regelbundet äta varierat. Uppsatsen undersöker hur väl 
tjänsten lyckas med sitt mål, diskuterar hur väl teorin gick att använda för ändamålet, och 
presenterar slutligen förslag för framtida forskning i ämnet.  

Problemformulering 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att undersöka hur väl måltidsplaneringstjänsten 
lyckades med att stärka användarnas intention till att regelbundet äta varierat. Detta beteende 
definieras i uppsatsen som följande: 

Med att regelbundet äta varierat avses att du regelbundet får i dig mat från så många olika typer av 
livsmedel som möjligt; exempelvis, grönsaker, frukt och spannmål. Att äta varierat innebär också att 
du inom varje typ av livsmedel äter så många olika ingredienser som möjligt, och inte upprepar 
samma ingrediens gång på gång. 

Två mätningar utfördes för att avgöra detta. I uppsatsen teoretiserar jag även mer generellt kring vad 
som krävs för att tjänsten eller liknande tjänster ska lyckas med beteendeförändringar. 
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Avgränsningar 
Uppsatsen syftar endast till att mäta användares intention till beteendet att regelbundet äta varierat. 
Inga mätningar gällande om användarna senare faktiskt också utför beteendet genomförs i studien. 
Detta då tjänsten ej var färdigkonstruerad i tid nog för att göra sådan mätning möjlig. 
Användartesten i studien testade endast webbsidan i måltidsplaneringstjänsten, och aldrig den 
tillhörande iPhone-komponenten. 
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Teoribakgrund 
Här presenteras de teorier som uppsatsen utgått ifrån, följt av information om 
måltidsplaneringstjänsten som studerats. 

Varierad kost 
Flertalet studier har visat på relationen mellan en varierad kost och god hälsa (e.g., Kant et. al, 1993). 
Många studier har avgjort till vilken grad en människas kost är varierad genom att låta henne svara 
på en stor mängd frågor gällande intag av antingen ingredienser eller rent av näringsämnen i sig. 
Nyare studier har visat att detta inte nödvändigtvis är ett bra sätt att mäta variation i kosten (Kristal 
et. al, 2005). Detta beror på att människor för det första inte besitter tillräcklig kunskap för att kunna 
besvara denna typ av frågor, och för det andra att deras svar i vilket fall tenderar att dåligt spegla 
deras faktiska kost. Ett alternativt sätt som föreslagits för att mäta variation är Dietary behavior 
Score (Kant et. al, 2009). I Dietary Behavior Score mäts variation endast utifrån typer av livsmedel. Ju 
fler antal grupper av livsmedel som ingår i kosten, ju mer varierad är den, enligt detta mått.  

Teorin om planerat beteende 
Enligt teorin om planerat beteende, härmed förkortad TPB, går beteenden att förutsäga via tre 
prediktorer: attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll  (Ajzen, 1991). Givet att en individ 
har en positiv attityd till ett beteende, upplever att beteendet ses som positivt av viktiga personer i 
sin omgivning, och upplever att han eller hon har kontrollen över beteendet och skulle kunna utföra 
det om han eller hon ville, så bör personen ha en intention till att utföra beteendet. Givet att 
personen har denna intention, och att beteendet sedan faktiskt också är utförbart, så bör personen 
sedan utföra beteendet (se fig. 1).  Teorin används för att förutsäga specifika beteenden, vad gäller 

utförande, kontext och 
tidsrymd, och ju mer specifikt 
beteende ju bättre 
förutsägelser (Ajzen, 2002). 

TPB är en användbar modell 
inte bara för att förutsäga 
beteenden utan också för att 
förklara och förändra dem. 
Eftersom teorin bygger på tre 
olika prediktorer går det vid 
undersökningar att se vilken 
av prediktorerna som vägde 
tyngst för intentionen eller 
beteendet i just den domänen 
som undersöktes. Detta 
medför utöver en ökad 
förståelse också att det blir 

lättare att designa insatser 
eller hjälpmedel för att 

Figur 1. Teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) 
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förändra beteenden, eftersom de kan rikta sig mot en av prediktorerna. En undersökning om ungas 
intention till att äta hälsosamt kan således ge information om att upplevd beteendekontroll är den 
viktigaste prediktorn för detta beteende för denna population, vilket i sin tur kan fungera som 
underlag för en kampanj för att förändra detta beteende (Åstrøm, 2001). 

Attityd 

Attityden till ett beteende utgörs av trosföreställningar som en individ håller om vad beteendet i 
fråga skulle medföra för konsekvenser om det utfördes. En individ kan ha både positiva och negativa 
sådana trosföreställningar, exempelvis skulle jag kunna tro att jag om jag började röka både blev 
fattigare, men också fick fler vänner.  Varje trosföreställningar har förutom sitt mer eller mindre 
positiva eller negativa värde också en sannolikhet kopplat till sig. Även om jag tror att om jag började 
röka så skulle jag kunna dö i cancer så kanske inte just denna attityd skulle påverka mig så mycket, 
om jag samtidigt trodde att detta var väldigt osannolikt. Utav de trosföreställningar om ett beteende 
som en individ håller så är det bara de som är tillgängliga för individen som är intressanta i TPB. Det 
spelar således ingen roll om jag har hört förut att passiv rökning ökar sannolikheten för att barn ska 
få öronproblem, och att jag tycker detta är både sannolikt och jättedåligt – om jag aldrig har detta i 
åtanke spelar det i TPB ingen roll. 

Subjektiv norm 

Subjektiv norm handlar om hur individen upplever ett socialt tryck genom att viktiga människor i 
hans eller hennes omgivning förväntar sig att han eller hon ska utföra beteendet.  Till varje sådan 
föreställning om vad en viktig människa eller grupper av människor tycker om beteendet hör också 
ett värde över hur hög påverkan denna människa har på invidiven.  

Åter igen så är det bara de viktiga personer som individen faktiskt tänker på som spelar roll. Det 
skulle inte spela någon roll om jag visste om att min mormor skulle bli jätteledsen om jag började 
röka och om jag verkligen brydde mig om vad min mormor tycker, om jag aldrig tänkte på henne. 

Upplevd beteendekontroll (PBC) 

Upplevd beteendekontroll, härmed förkortad PBC, utgörs i Ajzens teori av en mängd 
trosföreställningar om kontroll över beteendet, varav återigen bara de som är tillgängliga för 
individen räknas. En sådan kontrollföreställning är en föreställning om ett hinder eller verktyg som en 
individ upplever har en påverkan över möjligheten att utföra beteendet. En kontrollföreställning till 
beteendet att bygga en gunga kan vara att ”jag behöver en hammare”, eller ”om det regnar är det 
omöjligt att limma ihop saker”. Till dessa kontrollföreställningar hör sedan individens subjektiva 
uppfattning om hur sannolika de är att inträffa, och hur stor betydelse de har. Regn kanske vore 
katastrofalt för möjligheten att utföra beteendet, men inte så sannolikt, varför det bara får ett lätt 
negativt värde. Tillgång till hammare kanske inte har lika stor påverkan, det kanske går att banka med 
något annat. Om hammaren har en väldigt hög sannolikhet att finnas tillgänglig kan denna 
kontrollföreställning ändå hamna på ett högre positivt värde än vad regnet hamnade på negativt 
värde. 
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Intention 

En individs intention går att förutspå via individens attityder, subjektiva norm, och upplevda 
beteendekontroll, till beteendet i fråga. En individ med en överlag positiv attityd, subjektiv norm, och 
med en upplevd kontroll över beteendet, kommer ha en intention för att utföra beteendet. Till vilken 
grad vilken av dessa tre prediktorer påverkar intentionen beror på vilket beteende det är som gäller, 
och på vilken population individerna tillhör (Ajzen, 1991). 

Ett mått på en individs intention att utföra ett beteende fångar individens motivation att utföra 
beteendet, hur hårt individen kommer försöka innan han eller hon ger upp. Till den grad som 
beteendet faktiskt är under individens kontroll så bör en individ med hög intention att utföra ett 
beteende faktiskt utföra det. Om beteendet ligger bortom individens kontroll, och beror på faktorer 
såsom väder, andra personer, skicklighet mm, så räcker det givetvis inte med en hög intention. Det 
spelar ingen roll hur mycket du vill flyga drake, blåser det inte är det omöjligt. Detta är varför PBC i 
Ajzens modell har en direkt påverkan på beteendet, utöver sin indirekta påverkan genom intention 
(se fig. 1) Detta eftersom en individs upplevda beteendekontroll i de flesta fall speglar deras verkliga 
kontroll. På så sätt ger PBC tillsammans med intention en bra uppfattning om hur till vida beteendet 
kommer genomföras. 

Kritik mot TPB 

Teorin om planerat beteende har kritiserats för att inkludera för få prediktorer. Många studier har 
genomförts för att visa att inkludering av prediktor X skulle höja förutsägelsekraften hos teorin. Ajzen 
har besvarat kritiken, och konstaterat att förtjänsterna från prediktorer som föreslagits är marginella 
som bäst, och att ingen sådan prediktor ännu har bevisats fungera för vitt skilda domäner, såsom 
gäller för prediktorerna i TPB (Ajzen, 2001). 

En sådan prediktor som föreslagits för att inkluderas i teorin är vana. Studier som testat påverkan för 
denna prediktor har funnit att TPB tappar i förutsägelsekraft då beteendet som ska förutsägas är ett 
som utförts många gånger och därmed är invant (Ajzen, 2001).  Ett beteende som att använda eller 
inte använda bilbälte, som till stor del utförs på ren rutin, förutsägs därmed inte lika bra av TPB. 

Måltidsplaneringstjänsten 
Denna studie genomfördes i samband med ett större projekt som gick ut på att skapa en webb- och 
iPhonebaserad måltidsplaneringstjänst. Tjänsten var tänkt att stödja människor att äta varierat och 
hälsosamt. Detta,i enlighet med teorin för planerat beteende, genom att ge användare en positivare 
attityd av beteendet, genom att få dem att uppleva att viktiga personer i deras omgivning ansåg att 
de borde utföra beteendet, och genom att få dem att uppleva att de är i kontroll över och i stånd att 
utföra beteendet. Tjänsten var tänkt att fokusera på människor som inte äter varierat, detta för att 
ha störst chans att faktiskt göra en skillnad. Ur ett långsiktigt perspektiv var den primära målgruppen 
för tjänsten barnfamiljer, då detta är en grupp som av olika anledningar kan ha svårt att lyckas äta 
varierat, bland annat på grund av tidsbrist. 

Initialt fokuserade arbetet i projektet på att påverka den prediktor i TPB som verkade lättast att 
påverka, nämligen PBC: att göra det enklare för användarna att äta varierat.För att uppnå detta 
bestämdes det tidigt att det på webbsidan skulle finnas funktionalitet för att hitta recept, planera in 
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dem i någon slags plan, och slutligen skapa en inköpslista för dem. Den tillhörande iPhone-
applikationen var tänkt som ett mobilt komplement, som framförallt skulle medföra direkt tillgång till 
de inköpslistor som användaren hade skapat via webbsidan. Detta så att användaren inte skulle 
behöva skriva ut och släpa med sig en inköpslista på papper. 

Den delen av projektet som behandlade webbsidan omfattade 7 programmerare och 3 
interaktionsdesigners, och författaren till uppsatsen deltog i projektet som en av dessa 
interaktionsdesigners.  Projektet utfördes enligt agil metodik, med arbetsintervaller, så kallade 
sprints, på 2 veckor. Totalt innefattade projektet 5 sprintar, och pågick under 15 veckor. I slutet av 
varje sprint demonstrerades den senaste versionen av tjänsten. Inför varje ny sprint antogs ett via 
tidsestimeringar lämpligt antal funktioner för programmerarna att implementera. Funktionerna och 
deras utseende togs fram av interaktionsdesigners, som i varje sprint främst jobbade med att skissa 
på och användartesta förslag på funktioner inför kommande sprintar. 
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Metod 
Hypoteserna om beteendeförändringen, mätningarna av den och analyserna av resultaten grundades 
alla i teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991). 

För att avgöra om användarnes intention till att regelbundet äta varierat påverkades av tjänsten 
genomfördes två studier.Inför varje studie avlades en hypotes om hur användarnas attityd, 
subjektiva norm, upplevda beteendekontroll och intention skulle påverkas av testet. Hypotesen 
baserades på en analys av hur väl den funktionalitet som fanns i tjänsten vid respektive 
mätningstödde beteendeförändringen.  

Mätningarna gick till så att försökspersoner fick genomföra ett användartest av tjänsten, för att ge 
dem en uppfattning över tjänstens funktionalitet (Se bilaga 1 och 2 för respektive enkäter och 
användartestinstruktioner). Inför testet gavs försökspersonerna en enkät för att mäta deras intention 
för det önskade beteendet, att regelbundet äta varierat. Detta mätvärde användes som kontroll. För 
att mäta förändringen av intention av att ha tillgång till tjänsten gavs försökspersonerna en ny enkät 
efter att ha genomfört användartestet, denna enkät bestående av precis samma frågor som den 
föregående. Den andra enkäten skulle besvaras givet scenariot att försökspersonen använde sig av 
tjänsten, i den version de precis prövat. 

Efter användartestet och att båda enkäterna var besvarade hölls i en del av fallen en kort 
ostrukturerad intervju med försökspersonen. Intervjun användes huvudsakligen för att följa upp 
användartestet, och tog således upp punkter som försökspersonerna verkat ha problem med under 
testet. Intervjun försökte också reda ut hurtillvida försökspersonen höll med om betydelsen av de 
funktioner som i analysen som föregick testet förutspåtts vara av extra vikt för 
beteendeförändringen. 

Efter respektive mätning genomfördes en statistisk analys av enkätsvaren. Efter detta utfördes en 
analys av den sprintspecifika hypotesens korrekthet. Alternativa förklaringar till resultaten som 
uppnåtts ventilerades. Alternativen grundandes bland annat i vad som framkommit i 
användarintervjuerna. 

Som avslutande del i respektive studie presenteras designbeslut tagna för att förbättra tjänsten, 
baserat på resultaten från testerna. 
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Studie	1 
I den första studien testades 13 försökspersoner, 5 kvinnor och 8 män. Försökspersonerna var alla 
studenter vid Linköpings universitet, och hade alla valts ut utifrån att de inte själva ansåg sig äta 
varierat i dagsläget. Detta eftersom de ansågs som primär målgrupp för projektet. 

I den första studien fick försökspersonerna testa en prototyp motsvarande den versionen av tjänsten 
som kom efter sprint 2, en webbsida med funktionalitet beskriven nedan. Studie 1 genomfördes i IP-
studio 2, en isolerad datorsal i B-huset på Linköpings universitet, campus Valla. Det fanns vid testen 
till och från andra personer närvarande i salen i form av programmerare i projektet, som var 
införstådda med att användartest pågick. Normal samtalston förekom programmerare emellan  
under testen. 

Enkäten som gavs till försökspersonerna i den första studien var en anpassning av en enkät som 
använts tidigare i liknande forskning (Åstrøm, 2001). Definitionen för att regelbundet äta varierat 
formulerades så kortfattat och enkelt som möjligt utan att urholka begreppet. Definitionen 
behandlar främst grupper av livsmedel, och nämner inte över huvud taget något om näringslära och 
näringsämnen, detta i linje vad som föreslagits i tidigare forskning (Kant et. al, 2009). För att se 
definitionen och enkäten i helhet, se bilaga 1. 

Prototypen 
Prototypen som användes i användartestet i den första studien var en webbsida med följande 
tabbar: Hem, Recept, Måltidsplan och Inköpslista. Tabbarna Profil, Mål & Utveckling och Forum var ej 
implementerade i denna prototyp.  

-Tabben Hem 

Under hemtabben (se fig. 5)kan man registrera sig på tjänsten. När man trycker på ”Bli medlem” 
expanderas en ruta undertill, där man får fylla i e-postadress och lösenord. När man klickat på 
”Registrera mig” blir man både registrerad och inloggad. 

Figur 2. Tabben Hem 
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-Tabben Recept 

Under recepttabben (se fig. 6) kan man göra en fritextsökning efter recept. Recept presenteras med 
titel, tillagningstid (i minuter) och svårighetsgrad. Varje recept har också plats för en tillhörande bild, 

men denna plats fylls för 
tillfället med samma bild 
för varje recept. Högst 10 
recept presenteras per 
sida, vill man se fler får 
man bläddra med hjälp 
av pilar. Om man klickar 
på titeln för ett recept så 
kommer man in på 

receptets egen vy. 

-Receptvy 

I varje recepts receptvy (se fig. 7) visas en stor receptbild, recepttitel, och receptets ingredienser och 
tillagningsinstruktioner. Alla recept har i denna prototyp samma bild. Till höger om bilden finns en 

rullista där användaren kan bestämma antalet portioner som ingrediensernas mängder ska visas för. 

Figur 4. Receptvy, knappen ”Planera in recept” precis använd (visar nu ”Ta bort ur planering!”) 

Figur 3. Tabben Recept 
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Vad man väljer i denna rullista sparas inte i denna prototyp, utan är nollställt till nästa gång man 
kommer tillbaka till samma recept.  

Uppe till höger i vyn finns en större rosa knapp med texten ”Planera in recept”.  Under den finns en 
länk för att markera recept som favorit, denna länk är dock endast synlig om användaren är inloggad 
på webbsidan. Om man trycker på favoritlänken fälls en stor statusbar ned i ovankant av 
webbläsaren, med texten ”Recept finns nu bland dina favoriter, vill du gå till Måltidsplanen?”, där 
den understrukna texten är en länk till måltidsplanen. Texten på länken byts också ut till ”ta bort 
favorit”. Om användaren trycker på knappen igen kommer vi tillbaka till startläget, dock med den 
nedfällda statusbaren som talar om att receptet är borttaget ur den valda listan, ingen länk ges. Exakt 
samma beteende som gäller för favoritknappen, som beskrivits ovan,  gäller även för 
planeringsknappen. 

-Tabben Måltidsplan 

Måltidsplanen (se fig. 8) innehåller i en simpel kalenderrepresentation av den nuvarande veckan, på 
3 (Frukost, Lunch, Middag) * 7 (Veckodagar) luckor. Under kalendern finns två rader för recept 
tillagda i planeringslista respektive favoriter, raden med favoriter visas dock bara om man är 
inloggad. Recepten presenteras som en liten bild med tillhörande titel. Alla recept har i nuläget 
samma bild. Recepten går att flytta omkring med ett drag&drop-beteende, och lägger sig i respektive 

kalenderlucka om de släpps där i. För att ta bort ett recept från måltidsplanen så drar man det från 
måltidsplanen till en ruta som finns i nedre högra hörnet, med texten ”Dra hit för att ta bort recept!”. 
I nuläget går det ej att ta bort recept från favorit- eller planeringslistan när man är i vyn för 
måltidsplan, utan endast från respektive recepts vy.  

-Tabben Inköpslista 

Figur 5. Tabben Måltidsplan 
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Inköpslistan (se fig. 9) presenterar i dagsläget en sammanslagen lista över ingredienser från alla 
recept som finns inplanerade i ens måltidsplan. Vyn visar också titlarna på de recept som ingår i 
inköpslistan. 

 

Ikonerna för att skriva ut, tömma listan, och för att lägga till egen vara är endast platshållare för 
funktioner som eventuellt kommer implementeras i senare versioner av tjänsten, och går inte att 
klicka på i denna prototyp. 

-Sammanfattning 

 I dagsläget kan man använda tjänsten för att söka fram recept, planera in dem i måltidsplanen och få 
fram en automatiskt genererad inköpslista. Man kan inte få någon som helst rekommendation över 
vilka recept som är bra, hur man skapar en varierad måltidsplan, eller andra tips om variation i 
kosten. Inköpslistan är inte heller särskilt användarvänlig då man inte på något sätt kan välja vilka 
recept som ska ingå. På så sätt får inköpslistan bara korrekt innehåll första gången man använder 
den. Man har inte heller någon möjlighet att välja för vilket antal portioner recept i måltidsplanen 
och inköpslistan ska gälla. 

Vi erbjuder alltså användarna en receptdatabas och ett sätt att få en automatiskt hopbyggd 
inköpslista, baserat på de recept som är tillagda i måltidsplan. I dagsläget fyller måltidsplanen i 
princip ingen annan funktion än att fungera som ett mellansteg för att generera en inköpslista.  

Hypotes 
Jag tror inte tjänsten kommer göra någon skillnad för användarnas attityd. Det finns i dagsläget ingen 
information överhuvudtaget på webbsidan som talar varför varierat ätande är bra, det finns inte ens 
någon information som talar om att det är bra – faktum är att ordet variation inte ens existerar på 
webbsidan. 

Jag tror inte heller tjänsten kommer göra skillnad för subjektiv norm. Precis som vad gäller attityd så 
finns det i denna version av tjänsten inga som helst direkt sociala element på webbsidan, utan den 
fungerar som en helt isolerad, individcentrerad, webbsida. Dock kan man förutse att den kan 
användas i en social kontext. För de användare som lever i ett gemensamt hushåll  kan tänkas att 
deras sambos uppskattar att de använder en webbsida som får dem att sköta inköp av mat på ett 
bättre sätt. I dagsläget har webbsidan dock ingen vidare imponerande funktionalitet, framförallt inte 

Figur 6. Tabben Inköpslista 
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för att stödja beteendet att äta varierat, varför jag inte tror eventuella sambos förväntningar på dem 
som använder denna tjänst skulle öka, åtminstone inte tillräckligt för att ge signifikans för subjektiv 
norm. 

Jag tror att tjänsten kommer ge svag signifikans för PBC. Detta då den ger användare en del av de 
verktyg som behövs för att kunna variera sin kost. För att till en början kunna hitta nya recept att 
variera sig med har tjänsten en receptdatabas på 250 recept, och funktion för att söka efter dem. En 
hel del av recepten i databasen bör vara nya för användaren, och mängden recept bör vara tillräcklig 
för att kunna variera kosten. För användaren som vill planera finns det stöd för att planera in recept 
för den nuvarande veckan i måltidsplanens kalender. I nästa steg finns det stöd för att inhandla 
recepten som man valt, i form av en automatiskt skapad inköpslista som användaren potentiellt 
skulle kunna skriva ut via webbläsaren. Längre än så hjälper inte tjänsten användaren i nuläget.  

Slutligen har vi intentionsvariabeln. Intention förutspås enligt Ajzen (1991) från en kombination av de 
tre ovannämnda prediktorerna. Jag tror därför inte på signifikans för intention, då jag inte tror den 
eventuella signifikansen för PBC är tillräcklig för att ensam lyfta intention. 

Resultat 
Försökspersonerna uppgick till 13 i antal, 5 kvinnor och 8 män i åldrarna 20-24, med en snittålder på 
21 år. Försökspersonerna var alla studenter vid Linköpings universitet. För att avgöra om 
exponeringen av tjänsten som försökspersonerna utsattes för vid användartestet lett till signifikant 
annorlunda svar i den andra enkäten utfördes ett oriktat beroende t-test. Tabellen ska utläsas som så 
att ju lägre medelvärde, ju starkare intention, upplevd beteendekontroll, (positivare) attityd eller 
subjektiv norm för beteendet att regelbundet äta varierat. Ett lägre PBC-värde betyder exempelvis 
högre upplevd beteendekontroll. Enkätsvaren gavs på en skala med 7 steg. I enkäten motsvarar fråga 
1 intention, fråga 2-4 attityd, fråga 5 subjektiv norm och fråga 6-8 PBC (se bilaga 1). 

Tesultaten för t-testet presenteras nedan: 

 Enkät före 
användartest 

 Enkät efter 
användartest 

   

 Mean SD Mean SD df t 

Intention 3,4 1,6 2,2 0,8 12 2,65* 

PBC 3,2 0,7 2,1 0,7 12 5,49** 

Attityd 1,9 0,6 1,8 0,6 12 0,23 

Subjektiv 
norm 

2,5 1,1 2,5 1,4 12 0,43 

Tabell 1. Resultat för Studie 1 

* p < .05. ** p < .01 
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Skillnaderna mellan enkäterna för intention och PBC är signifikanta1.    

Analys 
Resultaten från enkäterna visar på en väldigt stark signifikans för PBC, och även en stark signifikans 
för intention. Försökspersonerna har svarat att det givet tjänsten blir enklare för dem att 
regelbundet äta varierat, förmodligen så pass mycket enklare att det i sin tur medför att deras 
intention för att göra det också ökar. Detta var precis den signifikans jag förutspådde, men den är 
betydligt starkare än vad jag trodde på förhand. Hur kommer sig detta? 

Försökspersonerna var alla utvalda utifrån att de inte åt varierat i dagsläget. Redan i den första 
enkäten, den före de testat tjänsten, svarade de dock positivt både på frågorna gällande attityd och 
subjektiv norm i förhållande till att regelbundet äta varierat. Detta kan tyckas lovande, som om vad 
de behöver för att regelbundet äta varierat är just vad tjänsten erbjuder, ett verktyg för att göra det 
enklare. Dock svarade försökspersonerna lätt positivt (3,2 i snitt) även på frågorna som gällde 
upplevd beteendekontroll i den första enkäten. Enligt TPB (Ajzen, 1991) bör detta medföra att 
försökspersonerna också har intention till att regelbundet äta varierat, vilket i sin tur bör medföra att 
de redan borde utföra beteendet. Det sistnämnda något som de uppenbart inte gör, då motsatsen 
var kriteriet de var utvalda utifrån från första början. Vart skiljer sig enkätsvaren från Ajzens teori, 
och varför? 

Frågorna i enkäten som ska motsvara varje begrepp i teorin är få, och kan ses som ett slags stickprov 
av exempelvis användarnas attityd. Det borde rimligtvis existera andra delar som inte kommer med i 
denna mätning, delar som skulle kunna vara relevanta. Ett exmpel på en sådan del skulle kunna vara 
attityden att det är dyrt att regelbundet äta varierat. Just detta var något som framkom som en 
förklaring från några försökspersoner under intervjuerna, att anledningen till de inte redan åt 
varierat var att de ansåg att det var för dyrt.  

Detta påverkar dock inte de signifikanta skillnaderna i svar mellan enkäten före och enkäten efter de 
testat tjänsten; det blir inte billigare att regelbundet äta varierat bara för att man använder tjänsten, 
ändå svarade försökspersonerna att det givet tjänsten blir både enklare och mer sannolikt för dem 
att regelbundet äta varierat. 

Huruvida det verkligen blir enklare för dem kan diskuteras. Min hypotes förutspådde endast en svag 
signifikans för PBC, och ingen alls för intention. Min tankar inför den första studien cirkulerade främst 
kring det faktum att det redan existerar ett flertal tjänster liknande denna måltidsplaneringstjänst. 
Jag tänkte att tjänsten i dagsläget knappt var bättre än dessa andra tjänster, möjligtvis på det faktum 
att den har en automatiskt generad inköpslista. Är det lika enkelt för försökspersonerna att använda 
någon annan tjänst än just denna för att regelbundet äta varierat, och om försökspersonerna känner 
till dessa konkurrerande tjänster, så borde det inte bli någon skillnad alls i PBC mellan enkäterna. 

Jag tvivlar på att inte någon av försökspersonerna kände till någon motsvarande tjänst. Ändå svarade 
de att det blev betydligt enklare att regelbundet äta varierat givet att de använde just denna tjänst. 
Om detta verkligen är deras upplevelse så är det nog för att svaren ska fylla sin funktion – det är ju 

                                                             
1 Signifikansen bekräftades med ett icke-parametriskt test. 
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deras upplevda beteendekontroll jag mäter, inte deras faktiska, även om en falskt hög PBC kan 
medföra bakslag senare när intentionen ska förverkligas. Det finns dock skäl till att vara aningen 
skeptisk till att de givna svaren till fullo skulle spegla försökspersonernas upplevelser. 

Det fanns många buggar i tjänsten vid tidpunkten för den första studien. Försökspersonerna 
noterade att det inte gick att backa tillbaka till sökresultaten utan att sända om data, att det var 
omöjligt att skilja mellan recept i måltidsplanen då alla recept har samma bild och textstorleken var 
för liten för att kunna läsas. De utropade ”oj” över att inköpslistan för några dagar blev oläsbart lång 
med ¾:s knäckebröd hit och 32 gram ost dit och de skrattade åt en bugg i inköpslistan som slår 
samman 900g kycklingfilé och 3 st kycklingfiléer till 903 st kycklingfiléer. Trots allt detta svarade de 
ändå i slutändan att givet tjänsten så skulle det bli enklare för dem att regelbundet äta varierat.  

En sådan sak som att flera personer missade att det fanns en möjlighet att bläddra mellan sidor av 
sökresultat (många missade överhuvudtaget att deras sökningar gett fler träffar än de 10 som visas 
direkt – webbsidan ger i nuläget ingen konkret information om hur många träffar sökningen gav) 
slätades typiskt över av användarna vid fråga om saken med uttalanden i stil med ”Nu när jag vet att 
den ligger där är det inget problem” eller ”Det var ju jag som missade den, jag har lite bråttom 
ibland” (”den” referar i dessa fall till pilarna på recepttabben för att blädda genom sökresultat, se 
högerkant av fig 6) . Denna typ av uttalanden pekar på en av användarna idealiserad tanke om hur 
väl webbsidan skulle fungera för dem att använda. 

Bara det att trots att alla försökspersoner verkar ha insett att allt ansvar för variationen fortfarande 
ligger på dem, då det enda stödet för att hitta recept att variera sig med är en textsökning i 
databasen, men ändå anser att det givet tjänsten blir det mycket mindre svårt att variera sig 
(sänkning från 4 till 2,14), pekar på någon slags oönskad påverkan vid besvarande av frågan. Vad 
skulle denna oönskade påverkan kunna bero på? 

Att försökspersoner uttrycker problematiskt okritiska åsikter vid användartester, i synnerhet vid 
användartester av prototyper som ser ut som verkliga produkter, är ett väl känt problem (e.g. Tullis & 
Albert, 2008). Detta är varför det är bättre att observera användare och se vilka fel de faktiskt stöter 
på snarare än att bara fråga dem efteråt. Problemet med den typ av mätning som utförts i denna 
studie är att den snarast gör just det senare, frågar dem efteråt. Intervjuerna som jag höll efter 
användartesterna verkade också visa på detta problem; de allra flesta ville hellre prata om hur 
förtjusta de var i själva idén än om hur saker faktiskt fungerade just nu, och många verkade tyckas ha 
glömt bort vilka problem de hade under själva testet. Detta kan ha medfört att försökspersonerna vid 
besvarandet av den andra enkäten föreställde sig en bättre, idealiserad, version av tjänsten, en 
version utan de brister som prototypen som testades faktiskt hade. 

Att försökspersonerna gav så pass signifikanta ökningar mellan enkäterna skulle också delvis kunna 
bero på så kallade förväntningseffekter (eng. demand characteristics). En sådan effekt som kan ha 
varit aktiv är Hawthorne-effekten, som handlar om att försökspersoner på något sätt producerar ett 
bättre resultat i en senare betingelse av ett experiment – inte som en effekt av betingelsen – utan 
som en effekt av de vet om att de är med i ett experiment. I denna studie gjordes inga försök att 
dölja avsikterna med enkäterna även om de aldrig uttalades öppet, så försökspersonerna bör ha 
kunnat bilda sig en relativt god uppfattning om vilken typ av resultat som eftersträvades. Detta kan 
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ha lett till att de, medvetet eller omedvetet, försökt ge ”rätt” svar, dvs en höjning vid den andra 
enkäten, vilket kan ha bidragit till de signifikanta resultaten. 

En annan typ av förväntingseffekt som framförallt kan ha påverkat attiydsfrågorna är den om en slags 
social konformitet (eng. social desirability), där försökspersoner i experiment agerar på det sätt som 
de anser är socialt accepterat, snarare än på det sätt som är naturligast för dem. Enkäterna var 
anonyma i denna studie, vilket bör ha neglierat denna effekt, men det är ändå möjligt att vissa 
försökspersoner i sin enkät försökt ge ifrån sig en enligt dem extra positiv bild av sig själva, vilket kan 
ha lett till extra positiva attiydssvar i enkäterna. 

Allt som allt så finns det skäl att vara något kritisk till resultaten av studien, men att signifikansen är 
så stark för både PBC och intention borde i alla fall visa på någonting. 

Subjektiv norm förutspådde jag ingen signifikans för, och fick det inte heller. Jag ser ingen anledning 
till att försökspersonernas skulle ändra uppfattning om vad de personer som de ser som viktiga anser 
om beteendet bara för att de använt tjänsten. 

Inte heller gällande attityden visade enkätsvaren på någon signifikans. Den enda attitydsfråga som 
sänktes av testet var frågan ”Hur tråkigt är det att regelbundet äta varierat i framtiden?”. När svaren 
omvänts så att lägre svar betyder positivare attityd ger svaren på frågan en sänkning från 2,5 i 
snittsvar i enkäten före användartestet till 2,2 i enkäten efteråt. Det verkar alltså som att 
försökspersonernaupplever att det blir något roligare att utföra beteendet att regelbundet äta 
varierat givet att de använder tjänsten. Detta med reservation för de störvariabler jag tog upp 
tidigare i analysen. 

Åtgärder 
Många försökspersoner klagade på att webbsidan inte gav dem inspiration när de skulle söka efter 
recept. Om detta medför att de inte alls klarar av att variera sig när de ska söka efter recept borde en 
förbättring av webbsidans funktion som inspirationsmedel kunna öka användarnas PBC för att 
regelbundet äta varierat. Givetvis kan det vara ganska svårt att gång på gång komma på nya recept, 
om du inte får någon som helst hjälp att finna dem.  

En snabb liten åtgärd på söksidan åt detta var att redan då användaren kommer till söksidan  
presentera sökresultat, motsvarande vad man som användare skulle få se om man gjorde en tom 
sökning. På så sätt kan användaren få någon slag hum över vad det finns för slags recept, och blir inte 
helt lämnad till sin egen kreativitet. 

En del försökspersoner uttryckte åsikten att sökning i sig självt som metod för att hitta recept var 
tråkigt och oinspirerande. Ett annat alternativ skulle kunna förbättra användarnas attityd till 
beteendet, såväl som att göra det enklare för dem.För detta ändamål var en tabb för att kunna 
bläddra mellan recept via receptkategorier skissad, och denna var från början var tänkt täcka all 
inspiration som söksidan saknade. Användartesten, och svårigheter med att kategorisera 
receptdatabasen, kallade dock för en annan lösning. Lösningen blev taggmoln (se fig. 10).  
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Istället för att bläddra via traditionella kategorier, bläddrar 
användaren nu via taggar och taggmoln.  Taggarna sätts av 
användarna specifikt för varje recept. Taggmolnen visar de 
mest frekventa taggarna, för till exempel just det receptet du 
besöker om du är på en receptvy. I taggmoln så gäller att ju 
större textstorlek, ju populärare tagg. Klickar användaren på 
en tagg i ett taggmoln kommer användaren in i på en sida för 
att kunna bläddra mellan recept, precis som man skulle gjort 
tidigare, skillnaden är bara att man bläddrar via taggar istället 
för kategorier. Rent funktionellt sätt skulle det kunna bli precis 

samma sak – det beror helt på på vilket sätt användarna 
väljer att använda taggarna – men skillnaden ligger i 

representationen. Taggmoln känns förhoppningsvis fräschare och mindre stela än en traditionell 
kategoribläddring, och taggmolnen kommer också dels förändras med tid, men också beroende på 
vad du surfar på för recept eller typ av recept. 

Förhoppningen är att en användare ska kunna surfa runt enbart genom att klicka på taggar i 
taggmoln, och bara gå på inspiration. ”Okej, basilikakyckling var inte min grej, men låt oss kolla vad 
mer som innehåller basilika.” Eventuellt kommer vi i projektet vara tvungna att till en början själva 
sätta en del taggar på recept för att användarna ske se hur taggarna är tänkta att användas, men det 
är inte meningen att vi styra dem för mycket. Visar det sig att alla användare tycker att ”Tisdagsmat” 
är en bra tagg för ett visst recept så givetvis ska den taggen då synas i receptets taggmoln. Planerna 
på att införa en traditionell kategoribläddring är inte heller helt slopade. Förhoppningsvis löser dock 
taggmolnen och taggbläddringen åtminstone problemet med inspiration, och höjer användarnas PBC 
och attityd. 

En del användare klagade på att det var omständigt att använda webbsidan måltidsplan för att 
planera in recept. De upplevde det som tidsödande att behöva gå igenom de moment (markera 
recept som favorit – gå till måltidsplan – dra in recept i kalender) som krävdes varje gång de ville 
planera in ett recept. En förändring som löser dessa problem borde även den göra det både roligare 
och enklare att använda sidan – att utföra beteendet att regelbundet äta varierat – varför 
försökspersonernas PBC och attityd bör förbättras. 

Vår lösning på detta blev att vi flyttade kalendern från att ligga som en del av tabben  Måltidsplan, 
oåtkomlig från andra tabbar, till att ligga som ett statiskt element i vänster kolumn på sidan (se fig 
11). 

Kalendern visar dagens datum och 6 dagar framåt. Ingen möjlighet att bläddra bland andra datum 
gavs vid användartestet. En av kalenderrutorna  är alltid expanderad (måndagen i bilden). Här visas 
datumet i annat format än i övriga rutor, även månad visas. I denna ruta visas recept med dragbar 
bild, recepttitel som länk till receptets vy, rullista för att ändra antalet portioner, och kryssruta för att 
ta bort receptet.  

Figur 7. Taggmoln för receptet Basilikakyckling 
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 I kalenderrutor som inte är expanderade visas tillagda recept 
endast med recepttitel (se lördagen eller söndagen). Vilken 
ruta som är expanderad byts ut, antingen om en annan ruta 
klickas på, eller om ett recept släpps där. Den nya rutan 
expanderas då, och rutan som tidigare var expanderad fälls 
ihop. 

Tomma receptluckor har texten ”Dra recept hit”, helt tomma 
icke-expanderade luckor har dock bara en rad för detta, för 
att göra kalendern mer läsbar. När ett recept dras ovanför en 
kalenderlucka visas streckade rutor med texten ”LUNCH” och 
”MIDDAG” i kalenderluckan (se onsdagen). 

I samband med att vi införde den statiska kalendern 
förändrades tillvägagångsättet för 
användarna att dra in recept i kalendern. 
Tidigare gjordes detta enbart från 

användarens planerings- eller favoritlista in 
till kalendern,under 
måltidsplaneringstabben. Med denna tabb 

borttagen från webbsidan skulle det istället vara möjligt att 
dra recept direkt från alla receptbilder till den statiska 
kalendern, och detta oavsett om receptbilden presenterades 
på söksidan, taggbläddringssidan eller receptvyn. Eftersom 
bilderna har olika storlek på dessa olika ställen bestämdes att 
det skulle införas någon slags markör för att visa att dessa 
bilder hade något i gemensamt, en markör som också gärna 
skulle associeras med ett flyttbeteende. För detta valdes en 
flyttmarkör liknande den som används i operativsystemet 
Windows (se fig. 12). 

  

Figur 8. Den nya kalendern 

Figur 9. Det här 
receptet går att 
dra i 
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Studie	2 
I den andra studien testades 15 försökerspersoner, 4 kvinnor och 11 män, alla studenter vid 
Linköpings universitet. Till den andra studien släpptes kravet på att försökspersonerna skulle anse att 
de inte åt varierat i dagsläget för att få delta i studien. Detta på grund av att ett tillräckligt urval av 
sådana personer inte skulle hinna rekryteras i tid för studien. 

I den andra studien var det tänkt att försökspersonerna skulle testa den version av tjänsten som kom 
efter sprint 3 av projektet, men funktionaliteten i tjänsten vid denna version bedömdes vara för 
likartad den vid som testades i föregående studie, varför denna tanke fick släppas. Istället skapades 
en pappersprototyp föreställande tjänstens tänkta utseende efter den avslutande sprint 5. 
Prototypen bestod till största del av svartvita utskrivna skisser gjorda  i programmet Paint, för 
funktionalitet se nedan.  

I studie 2 genomfördes en del av testen i samma miljö som i studie 1, i IP-studio 2 på Linköpings 
universitet. Resterande test hölls i ett korridorsrum i ett studentboende. Inga andra personer var 
närvarande i denna miljö.  

Inför den andra studien förändrades enkäten, för att bättre motsvara prediktorerna i TPB. Detta 
delvis då det vid användartester framkommit exempelvis nya attityder till beteendet, såsom 
attityden att det är dyrt att äta varierat. Inom ramen för projektet hade också intervjuer med 
personer ur målgruppen genomförts, ej av författaren till uppsatsen, och även dessa pekade på ett 
behov av tillkomst av nya frågor (Bendelin,  under tryckning). Så pass många nya frågor blev aktuella 
för enkäten att den gjordes om från grunden.  

Vid skapandet av den nya enkäten förändrades tidsrymden för det efterfrågade beteendet från ”i 
framtiden” till ”framöver”.  Den ursprungliga formuleringen verkade tolkas alltför långsiktigt - vissa 
försökspersoner uppgav vid studie 1 som motivering till varför de skulle regelbundet äta varierat i 
framtiden att de då skulle ha ett 
jobb med hög lön och liknande, 
faktorer irrelevanta för 
mätningen. Förändringen ligger i 
linje med det Ajzen säger om att 
det efterfrågade beteendet ska 
vara så specifierat som möjligt, 
vad gäller mål, handling, kontext 
och tidsrymd (Ajzen, 2002).   

Fler frågor lades till för att mäta 
subjektiv norm, efter Ajzens 
rekommendation. Fler frågor för 
att mäta intention lades också till 
i enkäten, på rekommendation 
från en guide för skapande av 
TPB-enkäter. (Francis et. Al, 2004). Slutligen slumpades ordningen av frågorna, så att de inte var 
grupperade efter respektive prediktor, också detta i linje med vad Ajzen föreslagit.  

Figur 10. Tabben Hem 
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Prototypen 
Prototypen som testades i den andra studien var en pappersprototyp motsvarande tjänstens 
webbsida, med följande tabbar: Hem, Recept, Inköpslista och Profil. 

-Tabben Hem 

Hemtabben (se fig. 13) har samma funktionalitet som prototypen i föregående studie.  Skillnaderna i 
tabben är de som är gjorda för sidan överlag: det har tillkommit en statisk kalender i 
vänsterkolumnen, och innehållet under tabbarna har delats upp i en stor mittkolumn och en mindre 
högerkolumn.  

-T abben Recept 
 
Nu när det finns olika 
metoder för en användare 
för att hitta recept att välja 
mellan så har en gemensam 
startsida för recepttabben 
skapats.  

I denna kan användaren 
välja mellan att söka på 
traditionellt sett, vilket leder 
till söksidan, eller att klicka 
på en tagg i taggmolnet, 
vilket leder till 
taggbläddringssidan.  

Taggmolnet visar de 
populäraste taggarna totalt 

sett för alla recept och alla användare. I högerkolumnen finns plats för rekommenderade recept. 

Sökning 

Söksidan ser ut som i föregående prototyp. En ny funktion på söksidan är att bilderna i sökresultaten 
nu går att dra direkt in i kalendern, detta för att möjliggöra snabbare planering. 

 En ytterligare skillnad är att det till denna prototyp lags till en rullista för sortering av sökresultaten 
implementeras. Sorteringarna efter bokstavsordning, tillagningstid och svårighetsgrad är inte mycket 
att orda om, och dessa alternativ gick inte att välja under användartestet. 

Sorteringen efter ”Min profil” är dock mer avancerad. Denna sortering, som är vald som standard, 
viktar sökresultaten på ett sådant sätt att de träffar som läggs överst är sådana som användaren inte 
har ätit nyligen och som matchar användarens önskemål.  Önskemålen gäller gillade och ogillade 
ingredienser, tillagningstider och svårighetsgrader. Inställningar gällande detta gör användaren under 
tabben Profil.  Sorteringen viktar också bort rätter som redan är inplanerade i kalendern, på ett 
sådant sätt att de hamnar längre bak bland sökresultaten. 

Figur 11. Tabben Recept 
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”Min profil”-sorteringen fungerar inte optimalt i dagsläget, men förhoppningen är att användaren 
med hjälp av denna viktning hela tiden ska presenteras för nya rätter, utan att han saknar de som 
han brukar äta. Inga rätter tas helt bort ur sökningen så söker man efter en specifik titel får man 
fortfarande fram den rätt man vill ha, och väljer man någon av de andra sorteringsalternativen så 
används inte heller viktningen. 

I användartestet i studie 
2 användes Min profil-
sorteringen endast i 
begränsad utsträckning, 
på grund av 
komplexiteten att 
hantera sorteringen 
manuellt, då det var en 
pappersprototyp som 
testades. Endast 
viktning utifrån 
preferenser inställda på 
profilsidan 
demonstrerades, och 
endast för ett 
sökresultat i en uppgift. 

Taggbläddring 

Taggbläddringssidan (se 
fig. 15) består av ett 
galleri som visar de 9 första recepten taggade med den valda taggen. Varje recept i galleriet visas 
med en stor dragbar bild. Användaren kan bläddra bland dessa resultat på samma sätt som på 
söksidan, och samma sorteringsmöjligheter finns. Recepttitlarna är såsom på söksidan klickbara, och 
leder till receptets vy. 

I högra kolumnen ligger förutom platshållare för rekommenderade recept även ett taggmoln. Detta 
taggmoln visar de populäraste taggarna för alla recept som har den valda taggen, och fungerar som 
de andra taggmolnen. Den valda taggen är borträknad från taggmolnet, annars skulle den vara 
populärast. 

Receptvy 

På ett recepts vy (se fig. 16) kan användare nu lägga till taggar till receptet. Taggar som användaren 
lagt till till ett recept visas i en lista, med ett ta bort-kryss för varje tagg. Receptvyn visar nu också 
tillagningstid och svårighetsgrad för receptet. Till sist visar varje recept också ett taggmoln över de 
populäraste taggarna för receptet, sett till alla användares taggar. Precis som för alla andra dragbara 
receptbilder på sidan så har receptbilden i receptvyn nu en flyttmarkörikon infälld, för att markera 
att den går att dra i. 

Figur 12. Taggbläddringssidan 
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-Tabben Inköpslista 

I inköpslistan (se fig. 
17) har det tillkommit 
en del ny 
funktionalitet sedan 
föregående prototyp. 
Det största är att 
användaren nu kan 
välja vilka datum han 
ska visa inköpslista för, 
istället för att som 
innan få en total 
inköpslista för hela sin 
måltidsplan. Detta 
görs via rullistor. Den 
första rullistan visar 
datum från dagens 
datum och en vecka 

framåt, och den andra 
visar datum från en 

vecka framåt till 2 veckor fram i tiden. I nuläget kan användare som längst alltså få en inköpslista för 
2 veckors tid. 

Som användare kan man nu också modifiera sina inköpslistor. Du kan välja att ta bort enskilda 
ingredienser, och enskilda recept, 
ur inköpslistan. Detta görs genom 
att trycka på de röda 
kryssikonerna bredvid respektive 
objekt som ska tas bort. Väljer 
man att ta bort ett recept 
försvinner också motsvarande 
ingredienser. Förändringarna görs 
enbart i din inköpslista, inte i 
kalendern, så väljer du nya datum 
tas dina förändringar bort (och 
dina borttagna 

recept/ingredienser dyker upp 
igen).  

Till sist kan man sortera sin inköpslista i alfabetisk ordning. 

 

 

Figur 13. Receptvy för Basilikakyckling 

Figur 14. Tabben Inköpslista 
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-Profil 

Profiltabben (se fig. 18) fanns inte i föregående 
prototyp. Den har fortfarande ett väldigt 
rudimentärt innehåll, men med viss 
funktionalitet. Här ställer man in sina 
önskemål, som sedan används vid ”Min profil”-
sorteringen av sökresultat. 

-Sammanfattning 

Precis som i föregående prototyp kan man söka 
fram recept, planera in dem i sin kalender, och 
få fram en inköpslista.  Numera kan man dock 
hitta recept på flera olika sätt, och att planera 
in dem i kalendern går snabbare och smidigare. 
Inköpslistan går också att hantera så att 
innehållet i den faktiskt stämmer. 

Hur man ska gå tillväga för att planera in recept i 
sin kalender/måltidsplan är något som har förvirrat användare i alla versioner av tjänsten, även vid 
den som testades i den förra studien. Med den nya kalendern försvinner det som tidigare var ett 
problem, men ersätts eventuellt av ett nytt problem: Förstår användarna att alla receptbilder på 
sidan är dragbara, även fast storleken på bilderna varierar? Förhoppningen är att kombinationen av 
texten ”Dra recept hit” i kalenderluckor, och flyttmarkörikonen som är synlig ovanpå varje receptbild, 
ska räcka. 

En statisk kalender ökar också fokus på just planeringen av recept på sidan, innan var detta en tabb 
bland flera. Vad detta får för effekt i dagsläget är svårt att förutsäga, men det borde som sagt 
åtminstone bli lättare och gå snabbare för användarna att planera in recept i kalendern nu. 

Vid föregående studie kunde användarna knappt få någon inspiration alls när de letade efter recept. 
Taggmolnen som nu införts ska förhoppningsvis bidra stort med inspiration och tips på ingredienser, 
typer av mat, eller vad som nu kan tänkas kommer hamna i taggmolnen. Just detta är väl både 
taggmolnens brist och förtjänst – deras nytta ligger helt och håller och vilar på användarna och hur 
de använder dem. Så länge taggmolnen blir åtminstone någorlunda lyckade kan användarna nu 
bläddra sig vidare via taggar både från startsidan för recepttabben (fig. 17), från specifika receptvyer, 
och från taggbläddringen – det vill säga nästan hela tiden när de letar efter recept. 

Även söksidan, såsom den fungerar i dagsläget med ”min profil”-sorteringen bör kunna hjälpa till 
med inspiration. Givet att du först ställt in dina önskemål i profilen så bör de översta träffarna vid 
sökning (och vid taggbläddring) alltid visa relevanta recept. Recepten innehåller i högre grad än 
slumpade recept ingredienser du tycker om, och har även lämplig tillagningstid och svårighetsgrad. 
Givet att du då väljer ut några stycken av de träffar du fått och planerar in dem i din kalender kan du 
sedan bara göra om precis samma sökning och på nytta ha nya relevanta träffar.  De recept du precis 
planerade in är nedprioriterade i sorteringen och syns inte längre, och istället har andra recept som 

Figur 15. Tabben Profil 
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matchar dina sökinställningar lyfts upp överst.  Om inte annat blir det otroligt mycket lättare att 
variera sig med dessa verktyg, du kan inte undgå att exponeras för recept som inte ligger i din 
kalender. Som tidigare nämnts är denna funktionalitet dock svår att representera i pappersprototyp, 
och kommer bara demonstreras under givna villkor vid en uppgift i användartestet. 

Vid föregående användartest fick du under tabben för inköpslista just en sådan, men tyckte du inte 
om den så var det inte mycket du kunde göra åt saken. Visserligen kunde du på ett omständigt sätt 
manövrera dig tillbaka till din måltidsplan för att där ta bort receptet ur din kalender och därmed 
också din inköpslista, men detta var inte ens nödvändigtvis vad du ville göra. Att ta bort ett recept ur 
inköpslistan utan att ta bort det ur sin kalender var omöjligt i prototypen i den förra studien. 

Såsom inköpslistan fungerar nu väljer du som användare först ut det datumspann du är intresserad 
av, och sedan finjusterar du inköpslistan tills du är nöjd, genom att ta bort ingredienser eller rent av 
hela recept som du redan har hemma.   

Det är först nu som som användare kan börja få praktiskt nytta av tjänsten. 

Hypotes 
Jag tror inte heller denna gång att tjänsten kommer ha någon påverkan på användares attityd till 
beteendet att regelbundet äta varierat. Först nu börjar tjänsten försöka att faktiskt styra användarna 
mot att regelbundet äta varierat, i och med ”Min profil”-sorteringen, men sker i det dolda, och är 
inget som kommuniceras med användarna. Begreppet ”variation” förekommer fortfarande inte 
någonstans i tjänsten, varför jag inte ser det möjligt att den ska ge en påverkan på användarnas 
attityd. 

Även subjektiv norm är något som inte ännu kommit in i tjänsten. Tankar på sociala funktioner såsom 
kontakter, möjligheter till att lägga kommentarer och betyg på recept finns, men ännu finns inget 
sådant implementerat. Jag förutspår därför åter ingen skillnad för subjektiv norm. 

Åter då till PBC, upplevd beteendekontroll. Användarna har nu stöd för att hitta variation i sina 
recept, med sökresultat för nya recept som de förhoppningsvis gillar och därför accepterar. Vill de 
inte söka, för att de till exempel inte har en aning om vad de vill ha, så har vi till exempel 
taggbläddringen för att hjälpa dem. Detta istället för att de med största sannolikhet annars bara 
istället återigen hade ätit samma gamla rätt som de brukar. Användarna har först nu också stöd för 
att skapa relevanta inköpslistor som de faktiskt borde kunna ta med sig till butiken precis som de är.  

Givetvis finns det fortfarande brister i tjänsten, man kan till exempel fortfarande inte lägga till egna 
varor i sin inköpslista på webben, vilket medför att man förmodligen måste ha en separat inköpslista 
för annat än mat. Allt går fortfarande att förbättra, fler iterationer av både designarbete och 
implementation återstår i projektet, men jag tycker själv att tjänsten redan idag har uppnått någon 
slags kundnytta, något som borde återspeglas i PBC-värdet. Frågan vilken styrka på signifikansen som 
är rimlig att tro på. Eftersom tjänsten enligt mig  idag fungerar som ett verktyg för att förenkla 
beteendet att regelbundet äta varierat tror jag definitivt på signifikans för PBC. 

Slutligen då intention. I och med att jag endast förutspår höjning på PBC utav de variabler som enligt 
Ajzen bygger upp intention så borde jag inte få någon större höjning på intention. Frågan är hur stor 
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höjning det går att få genom att endast påverka PBC? Jag förutspår åtminstone en signifikant höjning 
för intention, men givetvis måste jag tro att denna signifikans blir lägre än den för PBC. 

Resultat 
Försökspersonerna uppgick till 15 i antal, 4 kvinnor och 11 män i åldrarna 19-27, med en snittålder på 
22,5 år. Försökspersonerna var alla studenter vid Linköpings universitet. Ett oriktat beroende t-test 
utfördes även denna gång för att avgöra om exponeringen av tjänsten som försökspersonerna 
utsattes för vid användartestet lett till signifikant annorlunda svar i den andra enkäten. Åter igen så 
ska tabellen utläsas som att ju lägre medelvärde, ju starkare intention, upplevd beteendekontroll, 
(positiv) attityd eller subjektiv norm för beteendet att regelbundet äta varierat. Enkätsvaren gavs på 
en skala från 1-7. I enkäten motsvarar fråga 6, 8 och 15 intention och fråga 1,3,7, 12 och 13 attityd. 
Subjektiv norm mäts av fråga 2,5,9 och 10, och PBC mäts av fråga 4, 11 och 14(se bilaga 2). 

Resultaten från t-testet presenteras nedan: 

 Enkät före 
användartest 

 Enkät efter 
användartest 

   

 Mean SD Mean SD df t 

Intention 2,9 0,9 2,2 1,0 14 3,45* 

PBC 2,3 1,0 2,0 0,9 14 1,27 

Attityd 2,7 0,5 2,5 0,7 14 1,28 

Subjektiv 
norm 

4,0 0,9 3,3 0,8 14 4,14* 

Tabell 2. Resultat för Studie 2 

* p < .01 

Skillnaderna mellan enkäterna för intention och för subjektiv norm är signifikanta 2. 

Analys 
Här följer en analys av resultaten ovan. Analysen är uppdelad i olika delar för respektive prediktor i 
TPB. 

PBC 

PBC är den stora besvikelsen från detta test. Här förutspådde jag en signifikant skillnad, och gick i min 
hypotes igenom den funktionalitet som finns i tjänsten som stöd för detta. Användarna verkar dock 
inte övertygade, och resultaten för denna prediktor är inte signifikanta. Var beror då detta på? 

                                                             
2Signifikansen bekräftades med ett icke-parametriskt test. 
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En del i detta, särskilt om man jämför med resultaten från föregående studie, bör bero på att det här 
testet inte genomfördes på försökspersoner från samma population. Tidigare testades bara 
människor som inte ansåg att de åt varierat, medan detta krav släpptes till den andra studien. De 
som deltog i denna andra studie som redan ansåg sig regelbundet äta varierat kan ha varit mer 
svårövertygande än deltagarna från den första studien, vilket kan ha medfört svagare resultat för 
PBC-prediktorn. 

PBC är den prediktor som mäts på mest liknande sätt i denna studie jämfört med föregående. En 
fråga om upplevd enkelhet att utföra beteendet har byts ut mot en fråga om hur möjligt beteendet 
är att utföra, men de övriga två frågorna är kvar, även om en av dem är omformulerade.  

Tittar man då ytligt på siffrorna från studien kan man tycka sig se just det jag beskrev ovan. I studie 1 
gick försökspersonernas intention från 3,2 till 2,1, medan den i studie 2 gick från 2,3 till 2,0. Den 
största skillnaden verkar därmed vara att en deltagarna i studie 2 i högre grad redan från början 
ansåg sig ha kontroll över beteendet att regelbundet äta varierat. Kollar man mer noggrant i 
resultaten verkar dock detta inte vara fallet. 

En viss takeffekt uppnåddes för vissa deltagare i studie 2, förmodligen sådana deltagare som 
nämndes ovan, de som redan från början ansåg sig ha kontroll över beteendet. Mellan 4-5 personer 
gav en etta som svar på varje av de 3 PBC-relaterade frågorna redan i den första enkäten (observera 
att det inte var samma personer som gav ettor på dessa olika frågor), och 2 personer gav ettor på alla 
dessa tre frågor redan i den första enkäten. En kontrollberäkning utfördes för att uppskatta hur stor 
påverkan detta hade på resultaten. Även då alla försökspersoner med ett snitt i PBC på 2 eller lägre i 
enkäten före testet plockats bort från PBC-beräkningen var skillnaden mellan de två enkäterna icke-
signifikant. Det verkar därför inte som att det att vissa försökspersoner redan ansåg sig ha kontroll 
över beteendet är  orsaken till det icke-signifikanta resultatet. 

Av de 15 personer som testades var det 5 personer som svarade 2 eller lägre på PBC-frågorna i snitt, 
redan i enkät 1. Av de 10 som återstår om man plockar bort dessa var det så pass många som 4 
personer som gav ett högre snittsvar på PBC i enkät 2 än enkät 1. Dessa personer har alltså svarat att 
de upplever det svårare att regelbundet äta varierat med hjälp av tjänsten än utan. Detta skulle 
kunna bero på det jag tog upp först, att en del deltagare i den här studien redan ansåg sig 
regelbundet äta varierat. De skulle således redan kunna ha funnit de verktyg som de anser behövs för 
att kunna regelbundet äta varierat, och därmed uppleva det som en begränsning att behöva använda 
denna tjänst. Detta är dock inte alltför sannolikt då dessa användare inte gav alltför låga svar för PBC 
i den enkäten före användartestet. 

Jag har även farhågor om att det att jag testade på en pappersprototyp kan spela in i dessa resultat. 
Problemet med en pappersprototyp är att den bara simulerar vad en riktig version av en tjänst eller 
ett system ska göra. I de fall då simuleringen verkligen blir begränsad, såsom när ett sökresultat på 
säg 250 träffar ska sorteras, bläddras i och så vidare, uppstår ett stort glapp mellan vad som testas 
och vad det är avsett att simulera. I användartestet i studie 2 gav alla sökningar som 
försökspersonerna gjorde sökresultat för antingen söktermen ”pasta” eller ”kyckling”, oavsett vad 
användarna faktiskt hade sökt efter. Om användaren ville sortera eller bläddra i sökresultaten 
förklarades enbart vad som skulle hänt i en riktig version av tjänsten, men i pappersprototypen 
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hände ingenting. Samma problematik gällde för hantering av taggar och taggmoln,”min profil”-
sorteringen av recept (vid sökning eller taggbläddring), modifiering av inköpslistan, med mera. 

När användaren sedan ska utvärdera hur mycket tjänsten påverkar till exempel deras upplevda 
beteendekontroll, hur fyller de då i dessa luckor? Går det att få en vettig känsla för hur ett taggmoln 
kan ge dig inspiration när det innehåller i stort sett samma taggar överallt i pappersprototypen, och 
när det dessutom knappt ens går att använda (det gick endast att klicka på 2 av totalt 19 taggar i 
användartestet)? Går det att utvärdera effekten av en automatisk ”min profil”-sortering när du 
endast vid ett tillfälle får se den i funktion, och inte ens då med full funktionalitet?  

Inför testet var jag rädd för att försökspersonerna skulle vara för okritiska när de fyllde i dessa luckor 
och att de, liksom de gjorde i den första studien, skulle tillskriva tjänsten funktionalitet det inte ens 
hade. Istället verkar det som att de gjort tvärtom. Jag kan bara spekulera i att detta är vad som hänt, 
men jag tycker att det är den rimligaste tolkningen.  Att försökspersonerna ger de svar de ger måste 
enligt mig bero mycket på testet, och inte tjänsten i sig. Som referens för detta kan sägas att inte en 
enda person i den första studien höjde sina svar för PBC mellan enkäterna (det vill säga svarade att 
deras upplevda beteendekontroll sänktes givet tjänsten, vilket som tagits upp 4 personer ansåg i 
denna studie). Detta trots den mängd buggar och den begränsade funktionalitet som fanns hos 
tjänsten  i  den första studien, vilket jag diskuterade i den tillhörande analysen. 

Attityd 

Attityd finns det inte mycket att säga om. Min hypotes påpekade inför detta test att det fortfarande 
inte fanns några attitydförändrade element i tjänsten, och att försökspersonernas attityd till 
beteendet därför borde ligga oförändrad, precis vad den också gjorde. 

Den enda attityd som pekar mot att ha påverkats av användartestet är, precis som i studie 1, den om 
hur roligt det är att regelbundet äta varierat. I studie 2 ställdes frågan: ”Jag tycker att beteendet att 
regelbundet äta varierat är:”, med svarsalternativ från ”roligt” till ”tråkigt”. Snittsvaren sänktes från 
2,6 till 2,13 mellan enkäterna.  

Försökspersonerna svarar alltså även i denna studie att det blir något roligare att regelbundet äta 
varierat givet tjänsten. Det verkar dock inte vara någon större skillnad mellan de två prototyperna av 
tjänsten, och det ska också noteras att försökspersonerna ger ett lågt svar redan i de första 
enkäterna, före de gjort användartestet. De ser alltså redan från början beteendet som relativt roligt, 
tjänsten gör ingen större skillnad i detta. 

Subjektiv norm 

Det mest oväntade resultatet i denna studie anser jag måste vara den betydande signifikanta 
förändringen för subjektiv norm. En sådan signifikant skillnad var inget jag förutspådde i min hypotes, 
tvärtom trodde jag att värdet för denna prediktor, liksom attityd, skulle stå helt stilla mellan 
enkäterna. Vad missade jag i min hypotes? 

En djupdykning i enkätsvaren visar att försökspersonerna på frågan ”Det förväntas av mig att jag 
regelbundet ska äta varierat” (Instämmer/Instämmer inte alls) svarade 4,8 i snitt på första enkäten, 
men 3,1 i snitt på andra enkäten, en betydande sänkning. Det verkar som att försökspersonerna 
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tänker sig att bara det att de använde denna tjänst, såsom scenariot för besvarandet av den andra 
enkäten lyder, skulle medföra ökade förväntningar på dem att regelbundet äta varierat. Vart kommer 
dessa förväntningar ifrån? Lite långsökt skulle de kunna härledas till att komma från vänner och 
andra viktiga personer som fått reda på att försökspersonen börjat använda tjänsten, och därför 
förväntar sig ett förändrat beteende.  

Mer sannolikt är nog dock att försökspersonerna tänker sig att dessa förväntningar skulle komma 
från dem själva, i det att de skulle öka sina förväntningar på sig själva att regelbundet äta varierat om 
de använde en tjänst som var byggd för att stödja detta beteende. Frågan är om ett svar på frågan 
givet denna tolkning verkligen ingår i begreppet subjektiv norm. Ajzen skriver om subjektiv norm att 
denna prediktormäter det upplevda sociala trycket att utföra eller inte utföra ett beteende.(Ajzen, 
1991). Jag vet inte om jag tycker att ens egna förväntningar kan räknas som socialt tryck. Förvisso går 
det att föreställa sig att ens egna förväntningar uppkommer av det faktum att det finns en social 
norm att man ska lyckas med att förändra sitt beteende om man använder ett hjälpmedel som detta, 
men det låter åter igen lite långsökt. 

En av enkätfrågorna berörde just socialt tryck, den lydde ”Jag känner en social press att regelbundet 
äta varierat” (Instämmer/Instämmer inte alls). På denna sänkte försökspersonerna sina svar i snitt 
från 5,4 till 4,6 mellan enkäterna, en rätt hög sänkning även detta. Det jag vill visa här är dock 
framförallt att svaren ligger högt upp på skalan. En 4 här motsvarar en neutral förhållning till detta 
påstående, men försökspersonerna svarade högre än så på båda enkäterna. De upplever alltså inte 
något direkt socialt tryck att regelbundet äta varierat, varken med eller utan tjänsten.  

De upplever alltså att det förväntas av dem att regelbundet äta varierat i högre grad än vad de 
upplever ett socialt tryck att göra det. Oavsett om detta beror på att förväntningarna kommer från 
dem själva, och oavsett om detta medför att denna tolkning av frågan inte passar perfekt in mot 
begreppet subjektiv norm så anser jag att frågan absolut måste anses som relevant för användarnas 
intention till beteendet.  

Tillbaka då till min ursprungliga fråga, varför min hypotes inte stämde. När jag spekulerade kring hur 
tjänsten skulle påverka subjektiv norm så tänkte jag bara på tjänsten i termer av de konkreta 
funktioner, det utseende och så vidare som tjänsten faktiskt bestod av. Dessa konkreta aspekter av 
tjänsten tror jag fortfarande inte påverkar användarnas subjektiva norm. Det som verkar ha påverkat 
dem är användandet av en tjänst såsom denna; alltså användandet av en beteendeförändrande 
tjänst per se, inte just denna specifika tjänst. Att det skulle påverka de frågor kring subjektiv norm 
som enkäterna inkluderade gick mig helt förbi, och detta tror jag är orsaken till att min hypotes för 
subjektiv norm inte stämde. 

Intention 

En stark signifikant skillnad i intention mellan enkäterna i studie 2 uppgavs av försökspersonerna. 
Givet att de skulle använda tjänsten så skulle de planera att, ha för avsikt att, och faktiskt också 
komma att, regelbundet äta varierat framöver, i större utsträckning än om de inte använde det. 

Jag förutspådde en signifikans för intention, men som skulle vara betydligt lägre än den för PBC, givet 
icke-signifikanta resultat för den övriga prediktorerna. Nu fick jag ingen signifikans för PBC, men 
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istället en för subjektiv norm. Även om försökspersonerna nu inte känner att de får särskilt mycket 
mer kontroll när de använder sig av tjänsten så känner de istället högre förväntningar på sig, och 
detta skulle rimligen kunna öka deras intention för beteendet. Som användare känner jag att det 
förväntas av mig att regelbundet äta varierat, alltså planerar jag för det, jag har för avsikt att göra 
det, och jag gör det. 

Är det något som är konstigt här är det att jag i min hypotes var så säker på att få signifikans för just 
PBC, och endast PBC, och att jag därför på sätt och vis hade helt fel gällande intention. Hade jag bara 
förutspått scenariot där jag fått stark signifikans på subjektiv norm så hade jag också förväntat mig 
en skillnad i intention. 

Åtgärder 
En del försökspersoner sa att de förmodligen inte skulle sätta taggar på recept annat är för sin egen 
skull, genom att sätta helt privata taggar (såsom ”Passar moster Agda”). Utan användarinput och 
vettigt satta taggar på recepten som alla användare kan använda sig av skulle hela konceptet med 
taggar och taggmoln falla. Detta är därför något väldigt viktigt att åtgärda.Problemet verkar bestå i 
att försökspersonerna inte tyckte det var roligt att tagga, och att de inte förstod vad de hade att tjäna 
på det. Hjälptext lades till på webbsidan för att förklara hur och varför användarna borde tagga 
recept.  

En viktig poäng vid diskussion av åtgärd för problemet att det upplevdes som tråkigt att tagga recept 
är målgrupp för tjänsten. Den långsiktiga huvudmålgruppen är barnfamiljer, medan testerna i båda 
studierna utfördes på studenter. Till skillnad från generella problem gällande användarvänlighet så är 
detta ett problem som kan vara specifikt för den population som försökspersonerna i studien 
tillhörde. Upplevelsen att det är tråkigt att tagga kanske inte är överförbar från studenter till 
barnfamiljer. Lösningar för att uppmana användare ur populationen barnfamiljer att tagga recept 
kanske snarare borde trycka på att taggningen av recept hjälper både en själv och andra. Problemet 
som identifierades i studien kanske rentav inte ens existerar med de användare som tjänsten 
huvudsakligen riktar sig mot. 

Bara för att barnfamiljer är huvudmålgrupp för tjänsten betyder det dock inte att vad den övriga 
populationen tycker är ointressant. Att få användare som de studenter som testades i studien att 
känna att det är roligt att tagga recept kandock vara en svår nöt att knäcka. 

Det största hindret är förmodligen att det faktiskt inte händer så mycket när en användare lägger till 
en tagg. Hade en användares taggning av ett recept fått direkt inverkan på exempelvis taggmolnet 
för ett recept så kunde användaren fått feedback på detta och förhoppningsvis tyckt att det var roligt 
nog att vara med och påverka på detta sätt. Detta kunde skett genom att taggmolnet via någon 
animering hade liveuppdaterats så att användarens tagg genast blivit synlig i molnet. Problemet nu är 
att en enskild tagg från en användare inte gör någon synbar skillnad i ett taggmoln, åtminstone inte 
om vi tänker oss att det finns många taggar i tjänsten. Därför är sådan feedback orealistisk att ge. 

En lösning på detta som tidigare diskuterats i projektet gick ut på att faktiskt synliggöra en 
användares egna taggar i taggmolnen, även fast de egentligen inte är tillräckligt frekvent använda för 
att synas. Det skulle kunna fungera så att användarens egna taggar lades till i taggmolnet utöver de 
taggar som faktiskt förtjänade att vara där, kanske med en speciell färgmarkering för att markera 
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deras speciella status.En sådan lösning skulle göra det möjligt att faktiskt liveuppdatera taggmoln när 
användaren taggar ett recept, och göra det synligt för användaren att något faktiskt hände.Detta 
löser egentligen inte problemet då det ”riktiga” taggmolnet faktiskt inte uppdateras, utan bara lagret 
av användarens egna taggar som ligger ovanpå. Funktionalitet motsvarande detta finns redan i 
tjänsten, då taggar som läggs till dyker upp i en lista med möjlighet att ta bort dem. Att flytta denna 
funktionalitet till taggmolnen löser inte mycket, och risken finns också att taggmolnen skulle bli för 
svårlästa med alldeles för många taggar, alternativt för få ”riktiga” taggar, om också alla användarens 
egna taggar ska få plats.Därför röstades denna lösning ner. 

Ett annat alternativ för att göra det kul kan gå ut på att belöna en användare som är ”duktig” och 
taggar recept. Detta kan göras på många olika sätt, antingen genom att göra en del av sidan 
otillgänglig för nyregistrerade medlemmar för att sedan låsas upp allteftersom användaren till 
exempel taggar recept, eller genom att bara belöna dem som taggar med till exempel någon slags 
fiktiv valuta eller poäng.  

Denna diskussion mynnar inte ut i något konkret förslag över åtgärd åt problemet. Jag anser att 
vidare användartestning behövs innan ett ett vettigt förslag kan produceras. Vad som behöver 
kartläggas är dels vad barnfamiljer faktiskt tycker om detta, för att avgöra om detta är ett centralt 
problem, eller bara något som gäller en icke-primär målgrupp. Jag anser också att ett nytt 
användartest på en liknande population som den i studie 2 bör göras när funktionaliteten för 
hantering av taggmoln finns uppe på webbsidan. Detta då upplevelsen av att det är tråkigt att tagga 
skulle kunna bero på pappersprototypen snarare än taggmoln-konceptet i sig, kanske ändrar 
försökspersonerna sin åsikt när de får testa taggmoln och taggar på riktigt. Som jag tog upp i 
analysen av denna studie så anser jag att det finns skäl att tro taggmolnskonceptet inte kom till sin 
rätt i pappersprototypen i användartestet. 
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Diskussion 
Den andra studien gav väldigt intressanta resultat. En av de intressanta aspekterna av resultatet var 
att en signifikans på intention uppnåddes, trots att signifikansen för PBC helt försvann. Givet att TPB 
inte är falsk bör detta bero på att en signifikans för subjektiv norm tillkom. Om så är fallet bekräftar 
detta att intention för ett beteende kan höjas på flera olika sätt, även via ett webbaserat hjälpmedel. 

Att ge sig på att förändra attityder till ett beteende är ett intressant ämne i sig själv, men dessvärre 
inget som i någon större grad har involverats under detta projekt. Att få in även detta perspektiv, och 
se hur det i sin tur kan påverka intentionen för beteendet, vore synnerligen intressant för framtiden. 
Attitydspåverkande funktioner skulle till en början kunna fungera rent informativt och upplysa 
användaren om fördelarna med att regelbundet äta varierat. Frågan hur mycket det skulle ge att 
försöka förbättra användares attityd till vad som verkar vara ett överlag så positivt värderat 
beteende som att äta varierat? Människor kanske inte vet exakt varför det är bra att varierat, men 
studierna i denna uppsats ger inga tvivel om att de tycker det är ett bra beteende. 

Det mest lovande spåret för att förbättra användarnas atttityd till ett positivt värderat beteende 
borde vara att angripa de negativa trosföreställnignar som finns till beteendet. Relaterat till detta 
beteende var detta trosföreställningen att det är dyrt att äta varierat. I detta projekt borde alltså 
attitydsförändrande insatser i framtiden fokusera på att visa hur man gör för att äta varierat, utan att 
kostnaderna skjuter i höjden. Ett steg mot detta skulle vara att på profilsidan låta individer sätta en 
maximal högsta kostnad, antingen för recept eller till exempel per kalenderdag eller –vecka. Detta 
kan kombineras med den funktion för rekommenderade recept, utvalda för att utöka variationen i 
individens kost, som finns redan idag. Den dagen som kostnader för ingredienser finns att tillgå i 
detta projekt kan dessa rekommenderade recept också vara anpassade utifrån kostnad, och 
användaren kan då direkt få tillgång till recept som leder till en varierad – och prismässigt okej – kost. 

Det är intressant att få signifikans för subjektiv norm helt utan att ha inslag av sociala element på 
prototypen som testades. Kan värdet för denna prediktor förstärkas ytterligare av att faktiskt införa 
sådana element, eller är det som denna signifikans visar rent av något helt annat, som kanske inte 
ens borde räknas in i subjektiv norm? På vilket sätt relaterar detta värde till teorin om planerat 
beteende i sådana fall? 

Frågorna som motsvaradeprediktorn subjektiv norm i enkäten i studie 2 verkar fånga något som 
missades i enkäten i den första studien. I den första studien gav försökspersonerna väldigt låga 
(positiva) svar för subjektiv norm, 2,5 i snitt både före och efter testet. Den enda fråga som ställdes 
för subjektiv norm i denna enkät löd ” De personer som är viktiga för dig, hur mycket skulle de gilla 
att du regelbundet skulle äta varierat i framtiden?”. Detta påstående kan tyckas ganska svagt, och ett 
svar på endast denna fråga känns inte tillräckligt för att adekvat representera denna prediktor. 

Frågorna gällande subjektiv norm som ställdes i enkäten i studie 2 visar även de på 
försökspersonernas uppfattning att de personer som är viktiga för dem tycker att beteendet att 
regelbundet äta varierat är positivt och något som borde göras. Enkäten visar dock också på att 
försökspersonerna  trots allt inte verkar bry sig alltför mycket om detta. Deras svar på frågorna om 
det förväntas av dem att äta varierat, och om de känner en social press är betydligt högre (avvisande) 
än svaren på den första typen av subjektiv norm-frågor. Både enkäterna i den första och den andra 
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studien visar alltså att försökspersonerna har en uppfattning att de som är viktiga för dem, precis 
som de själva, anser att beteendet att regelbundet äta varierat är positivt, men enkäterna i den 
andra studien visar att försökspersonerna ändå inte känner någon större press av detta. 

De två frågorna som gäller viktiga personer ger konstant positiva svar i enkäterna i båda studierna. 
Att få en tjänst som denna att påverka sådana uppfattningar är förmodligen svårt. Ett sätt att 
påverka detta vore genom att få in dessa viktiga andra in i tjänsten för att stärka deras påverkan, så 
då genom någon slags funktioner för att bjuda in vänner och för att sedan kunna kommunicera med 
dem, genom kommentarer på recept eller rent av en profilsida eller ett forum. Ett annat alternativ 
vore att försöka få försökspersonerna att hitta nya viktiga personer inne i tjänsten, gärna viktiga 
personer med särskilt lämpliga åsikter. Sådana personer skulle kunna vara experter som tjänsten kan 
tillhandahålla, eller bara pålitliga användare som till exempel kan hantera ett forum eller på annat 
sätt vara aktiva inom tjänsten. 

Att påverka viktiga andra för försökspersoner skulle kräva någon slags sociala funktioner för sidan, 
och det är ändå inte säkert att det skulle hjälpa, då försökspersonerna redan i dagsläget uppger 
starkt positiva svar för detta. Som Ajzen (2006) säger så är mer sannolikt att en beteendeförändring 
ger effekt om det riktar in sig mot något där det finns utrymme för förbättring. 

Den andra ”typen” av subjektiv norm-frågor verkar då visa ett mer lovande spår för tjänster som 
denna kan påverka användarna. I den andra studie sänkte användarna sina snittsvar gällande detta 
från 4,8 till 3,1 (”Det förväntas av mig att…”) och från 5,4 till 4,6 (”Jag känner en social press att ..”), 
detta helt utan att tjänsten egentligen varit påtänkt för sådan påverkan.  

Hur går man vidare med att påverka sådana förväntningar som försökspersonerna känner när de 
använder tjänsten, kanske rentav från sig själva? Jag tänker mig funktioner där du lägger upp någon 
slags plan eller löfte för något du ska göra för beteendet att regelbundet äta varierat, ett löfte som 
du sedan känner förväntningar att uppfylla. Funktioner som har varit på tal i detta projekt har varit 
exempelvis att kunna sätta upp personliga mål såsom att ens kalender ska innehålla minst X antal 
rätter från säg kategorin fisk per vecka, eller bara det att minst X antal dagar ska vara planerade i 
förväg i kalendern. Det går ju rentav att tillåta användarna att skriva in egna mål i fritext, för att helt 
och hållet låta dem bestämma själva. Fördelen med att följa en mall vore att tjänsten automatiskt 
skulle kunna avgöra och visa för användaren hur det går med att uppfylla målet, som att du nu har 
ätit 35 av de 50 unika ingredienser du satt upp som mål att äta den här veckan.  

För att ytterligare sätta förväntningar på användarna kan man göra det möjligt att på något sätt dela 
med sig av de mål man som användare satt upp. Det skulle kunna vara allt ifrån nuvarande till 
genomförda mål, eller rentav att hela ens kalender kan göras synlig för andra. Viktigt är dock att hålla 
det på en rimlig nivå, och att låta användarna styra hur många och hur svåra mål de vill ha, och vilka 
de ska synas för. För höga förväntningar skulle förmodligen leda till att användaren bara gav upp, 
eller började fuska genom att till exempel lägga in massa recept i sin kalender bara för att klara sitt 
uppsatta mål, utan att sedan faktiskt äta dem. Om tjänsten automatiskt ska analysera hur det går för 
användaren med sina mål så krävs det ju att användaren inte uppger falska uppgifter. 

Insatser för att ändra beteenden behöver alltså inte nödvändigtvis behöver varken underlätta för  
eller påverkan individens attityd till beteendet – det skulle rentav kunna räcka med att sätta individer 
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i en situation som får dem att känna en press att utföra beteendet. En webbsida i en kampanj mot 
rökning kanske inte nödvändigtvis måste ha någon avancerad funktionalitet för att få avsedd effekt, 
det kan räcka med att användarna på något sätt känner att människor som använder sig av 
webbsidan borde lyckas sluta röka. Sådana förväntningar skulle kunna spridas via reklam eller någon 
typ av sociala medier, såsom Facebook. De skulla också kunna skapas av tjänsten i sig självt, vilket 
verkar ha varit fallet i denna studie. Tjänsten kanske inte behöver vara en sådan tjänst som faktiskt 
underlättar för folk att sluta röka, det kanske räcker att den ser ut att vara en sådan tjänst för att 
användaren ska känna förväntningar på sig att lyckas. Givetvis bör inte detta räcka för att få personen 
att utföra beteendet om personen inte redan har rätt attityd och en upplevd beteendekontroll för 
beteendet, men i vissa fall kan detta nog vara fallet. De flesta vet väl att rökning är skadligt, och nog 
finns det rökare som upplever att de skulle kunna sluta röka om de ville. Tillgång till en tjänst vars 
enda syfte är att öka deras förväntningar på sig själva att sluta röka skulle teoretiskt sett kunna 
förändra deras beteende. 

Signifikansen för PBC, upplevd beteendekontroll, försvann helt i den andra studien studien. 
Förhoppningsvis beror detta endast på testet i sig, och inte tjänsten, som inte tappat funktionalitet. 
När man testar effekter av att använda en tjänst som denna, går det då att simulera konstant 
användning genom exponering för det i ett 20-25 minuter långt användartest? När användaren efter 
testet får påståendet ”givet att du använder dig av systemet” och sedan ska besvara frågorna i 
enkäten, motsvarar svaren på frågorna då ens på ett någorlunda vettigt sätt de svar som skulle givits 
om mätningen skedde efter faktisk användning, i en longitidunell studie? 

Framförallt i den andra studien, men även den första, fanns problemet med att det som testades i 
användartesten var en prototyp, som på ett eller annat sätt skulle simulera en fullständigare version 
av tjänsten. Studien visar på svårigheterna i att förmedla rätt övergång mellan en prototyp  och den 
tjänst som den ska simulera. Hur simulerar man på bästa sätt exempelvis användning av taggar och 
taggmoln? Räcker det med ett selektivt urval av funktionaliteten för att ge en bild av helheten? Blir 
bilden korrekt? Detta är frågor jag anser att vidare studier skulle kunna fördjupa sig i. 

Vad gäller just den PBC som mättes, i förhållande till beteendet att regelbundet äta varierat, blir 
frågan ännu svårare. Det kanske går att få en uppfattning om hur taggmolnen fungerar och vad man 
kan göra med dem, genom att endast använda en liten del av dem. Det större problemet som jag ser 
det var att det var omöjligt att ge användarna den frihet som de allra rimligast behöver för att känna 
för att genomföra beteendet att regelbundet äta varierat. När alla deras sökningar och försök till att 
hitta maträtter som de faktiskt skulle kunna tänka sig att variera sin kost med leder till samma pasta- 
och kycklingresultat, får de då verkligen en korrekt bild över på vilket sätt tjänsten kan hjälpa dem att 
regelbundet äta varierat? 

För att summera har jag sammanställt några punkter att gå vidare med från denna uppsats. Först 
kommer några punkter relaterade till det specifika projekt och den tjänst som utvärderats i 
uppsatsen, följt av punkter som jag anser skulle ha generellt forskningsvärde att studera. 
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Frågor för det fortsatta projektet: 

 Går det att förbättra användarnas attityd genom att visa dem hur de äter varierat utan att 
överskriva en av dem satt maximal kostnad? 

 Kan förväntningarna som användarna känner på sig ytterligare ökas genom att få dem att 
avlägga löften, sätta upp mål, och dela med sig av dessa? 

 Vad krävs för att användare, speciellt från målgruppen barnfamiljer, ska tycka att det är roligt 
och meningsfullt att tagga recept? Räcker den nuvarande funktionaliteten, eller är detta ett 
problem som behövs åtgärdas? 

Frågor för vidare forskning: 

 Påverkar alla tjänster såsom denna förväntningar användare känner på sig att utföra 
eftersträvade beteenden? Vad avgör om en tjänst har sådan påverkan eller ej? 

 Bör sådana frågor inkluderas i prediktorn subjektiv norm i teorin om planerat beteende? 
 Hur utvärderar man bäst komplex funktionalitet, såsom taggmoln, i pappersprototyper? Går 

det? 
 Hur ska mätning av en beteendeförändrande tjänsts påverkan på användares intention göras 

vid icke-longitidunella studier? Ger mätning efter endast en exponering av tjänsten valida 
data om tjänstens påverkan? 
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Slutsatser 
Studierna visar att det är fullt möjligt att påverka och stärka användares intention med hjälp av en 
tjänst  såsom denna, en webbaserad måltidsplaneringstjänst. I den första studien, bland användare 
som inte i dagsläget ansåg sig äta varierat, gick en signifikans ökning i upplevd beteendekontroll att 
se givet en tänkt fortsatt användning av tjänsten. Den andra studien visade en signifikant ökad 
subjektiv norm, främst i form av upplevda ökade förväntningar på användarna att regelbundet äta 
varierat, givet att de skulle använda tjänsten. Båda studierna visade en signifikant ökning av 
användarnas intention till att regelbundet äta varierat givet att de skulle använda tjänsten. 

Resultaten i studierna väcker också frågor för framtida forskning att fördjupa sig i. Ger alla 
beteendeförändrade tjänster ökade förväntningar på användare att utföra beteenden, oavsett 
innehåll? Vad avgör i vilken grad en användare känner sådana förväntningar?  Vidare studier kan 
studera detta genom att exempelvis kartlägga om samma känsla av ökade förväntningar upplevs av 
individer vid användning helt andra beteendeförändrande tjänster, fördelaktigen webbaserade 
sådana. 

Simulering av komplex funktionalitet vid pappersprototyptestning visade sig i den andra studien vara 
problematiskt. Hur ska sådan funktionalitet som är för komplex för att replikera i en pappersprototyp 
bäst testas innan den implementeras på riktigt? Fungerar en demonstration av funktionaliteten, 
exempelvis genom hårt styrda testuppgifter, för att ge en försöksperson en korrekt bild av 
funktionen? Vidare forskning kan gå djupt in i detta ämne genom att genomföra användartester av 
pappersprototyper med olika typer av representation av samma komplexa funktionalitet, för att 
sedan undersöka på vilket sätt representation påverkar försökspersonernas bild av funktionen. 
Rekommendationer för vilken typ av representation som är lämpligast att använda vid 
pappersprototyptestning  av komplex funktionalitet behövs för framtida användartestning. 

 Studierna i denna uppsats visar på svårigheter med att utnyttja endast en exponering för en 
beteendeförändrandetjänst för utvärdera dess påverkan på användares intention till beteendet. Har 
resultaten vid en sådan mätning validitet, skulle en longitidunell studie av reell användning av 
tjänsten ge samma resultat? En logintidunell studie som jämförelse till en studie såsom denna skulle 
vara nödvändig för att säkerställa validiten i metoden. Forskning för att ta fram alternativa förslag för 
icke-longitidunell mätning av en tjänst påverkan på användares intention vore också välkommen. 

En sista forskningsfråga, direkt kopplad till teorin om planerat beteende, återstår. Bör frågor om 
förväntningar som individer känner på sig att utföra beteenden alltid räknas till prediktorn subjektiv 
norm i teorin om planerat beteende? I denna studie verkar dessa förväntningar inte komma från 
viktiga andra i försökspersonernas omgivning, vilket lyfter frågetecken till om de verkligen hör till 
subjektiv norm. Vidare studier behövs för att undersöka i vilken relation dessa frågor står till teorin, 
särskilt i anknytning till webbaserade beteendeförändrande tjänster. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Enkäter och användartest, studie 1 
Vänligen besvara nedanstående frågor noga. 

Med att äta varierat avses att du får i dig mat från så många olika typer av livsmedel som 
möjligt, till exempel spannmål, frukt och grönsaker. Att äta varierat innebär också att du 
inom varje typ av livsmedel äter så många olika ingredienser som möjligt, och inte 
upprepar samma ingrediens gång på gång. 

 

1. Hur sannolikt eller osannolikt är det att du regelbundet kommer att äta varierat i 
framtiden? 

Väldigt sannolikt |__|__|__|__|__|__|__| Väldigt osannolikt 

 

2. Hur förnuftigt är det att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt förnuftigt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls förnuftigt 

 

3. Hur lämpligt är det att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt lämpligt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls lämpligt 

 

4. Hur tråkigt är det att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt tråkigt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls tråkigt 

 

5. De personer som är viktiga för dig, hur mycket skulle de gilla att du regelbundet skulle 
äta varierat i framtiden? 

Gilla mycket |__|__|__|__|__|__|__| Inte gilla alls 

 

6. Hur svårt tror du att det kommer att vara för dig att regelbundet äta varierat i 
framtiden? 

Väldigt svårt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls svårt 
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7. Hur stor kontroll har du över beteendet att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt stor kontroll |__|__|__|__|__|__|__| Ingen alls kontroll 

 

8. Om du vill, hur lätt kommer det vara för dig regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt	lätt	|__|__|__|__|__|__|__|	Inte	alls	lätt 
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Uppgift	1 
 

Du har haft en lång dag på universitetet och är trött och hungrig när du kommer hem. Du 
har pasta i skafferiet och lite grönsaker i kylskåpet. Försök hitta ett lättlagat recept med 
kort tillagningstid, som passar det du har hemma. 

När	du	anser	att	du	hittat	ett	passande	recept	kan	du	gå	vidare	till	nästa	uppgift. 
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Uppgift	2 
 

Du har tröttnat på att hela tiden äta samma rätter och saknar inspiration. Planera därför 
ihop en måltidsplan för luncher och middagar för de kommande 5 dagarna. Planen ska 
vara varierad och innehålla recept som du inte tillagar i vanliga fall, men som du gärna 
skulle vilja laga. 

När du anser att du skapat en bra måltidsplan kan du gå vidare till nästa uppgift. 
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Uppgift	3 

 
Du ska slutligen gå och handla för de kommande dagarna. Skapa en inköpslista för 
recepten i din måltidsplan. Kontrollera att alla recept är med i inköpslistan. 

Du får matlådor över sen tidigare i veckan. Gå tillbaka till din måltidsplan och ta bort ett 
av recepten för helgen. Kontrollera att receptet försvinner ur din inköpslista.  

När du anser att din inköpslista är komplett kan du gå vidare till nästa enkät. 
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Enkät	2 

Du har nu provat och lärt känna en tidig version av ett system för måltidsplanering. När 
du besvarar nedanstående enkät på nytt, föreställ dig den här gången att du använder 
dig av systemet regelbundet, i just den version du precis testade. 

Med att äta varierat avses fortfarande att du får i dig mat från så många olika typer av 
livsmedel som möjligt, till exempel spannmål, frukt och grönsaker. Att äta varierat 
innebär också att du inom varje typ av livsmedel äter så många olika ingredienser som 
möjligt, och inte upprepar samma ingrediens gång på gång. 

 

Givet att du använder dig av systemet: 

 

1. Hur sannolikt eller osannolikt är det att du regelbundet kommer att äta varierat i 
framtiden? 

Väldigt sannolikt |__|__|__|__|__|__|__| Väldigt osannolikt 

 

2. Hur förnuftigt är det att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt förnuftigt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls förnuftigt 

 

3. Hur lämpligt är det att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt lämpligt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls lämpligt 

 

4. Hur tråkigt är det att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt tråkigt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls tråkigt 

 

5. De personer som är viktiga för dig, hur mycket skulle de gilla att du regelbundet skulle 
äta varierat i framtiden? 

Gilla mycket |__|__|__|__|__|__|__| Inte gilla alls 
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6. Hur svårt tror du att det kommer att vara för dig att regelbundet äta varierat i 
framtiden? 

Väldigt svårt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls svårt 

 

7. Hur stor kontroll har du över beteendet att regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt stor kontroll |__|__|__|__|__|__|__| Ingen alls kontroll 

 

8. Om du vill, hur lätt kommer det vara för dig regelbundet äta varierat i framtiden? 

Väldigt lätt |__|__|__|__|__|__|__| Inte alls lätt  
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Bilaga	2,	Enkäter	och	användartest,	studie	2 

      Alder:	________ 
      
     Kön: __________ 

Vänligen besvara nedanstående frågor noga. 

Med att regelbundet äta varierat avses att du regelbundet får i dig mat från så många 
olika typer av livsmedel som möjligt, till exempel spannmål, frukt och grönsaker. Att äta 
varierat innebär också att du inom varje typ av livsmedel äter så många olika 
ingredienser som möjligt, och inte upprepar samma ingrediens gång på gång. 
1. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Skadligt |__|__|__|__|__|__|__| Hälsosamt 

2. De flesta personer som är viktiga för mig tycker att jag: 

borde  |__|__|__|__|__|__|__| inte borde 

       regelbundet äta varierat 

3. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Bra |__|__|__|__|__|__|__| Dåligt 

4. Hur stor kontroll har du över att regelbundet äta varierat framöver? 

Väldigt stor kontroll |__|__|__|__|__|__|__| Ingen alls kontroll 

5. Det förväntas av mig att jag regelbundet ska äta varierat: 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Instämmer inte alls 

6. Jag planerar att regelbundet äta varierat framöver. 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Tar helt avstånd ifrån 

7. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Viktigt |__|__|__|__|__|__|__| Oviktigt 

8. Jag kommer regelbundet äta varierat framöver. 

Väldigt sannolikt |__|__|__|__|__|__|__| Väldigt osannolikt 

9. Jag känner en social press att regelbundet äta varierat: 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Instämmer inte alls 
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10. De människor i mitt liv vars åsikt jag bryr mig om: 

äter |__|__|__|__|__|__|__| äter inte 

själva regelbundet varierat 

11. För mig att regelbundet äta varierat vore: 

Omöjligt |__|__|__|__|__|__|__| Möjligt 

12.  Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Billigt |__|__|__|__|__|__|__| Dyrt 

13. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Tråkigt |__|__|__|__|__|__|__| Roligt 

14. Om jag ville skulle jag kunna regelbundet äta varierat: 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Instämmer inte alls 

15. Jag har för avsikt att regelbundet äta varierat framöver. 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Tar helt avstånd ifrån 
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Uppgift	1 
 

Du har haft en lång dag på universitetet och är trött och hungrig när du kommer hem. Du 
har pasta i skafferiet och lite grönsaker i kylskåpet. Försök hitta ett lättlagat recept med 
kort tillagningstid, som passar det du har hemma. Lägg in receptet i din kalender. 

När	du	lagt	in	ett	passande	recept	i	din	kalender	kan	du	gå	vidare	till	nästa	uppgift. 
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Uppgift	2 
 

Du har blivit nyfiken på vad ”Min profil”-sorteringen som dyker upp under både sökning 
och taggbläddring egentligen gör. Ta reda på om du kan påverka denna sortering. Gör 
det i sådana fall. 

När	du	är	nöjd	med	dina	ändringar	kan	du	gå	vidare	till	nästa	uppgift. 
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Uppgift	3 
 

Du vill nu hitta ett kycklingrecept som passar de inställningar du gjorde, dvs det ska vara 
relativt lättlagat, ta mindre än 45 minuter att tillaga, och gärna innehålla basilika eller 
vitlök. Hitta ett lämpligt recept och lägg in det i din kalender för fredag middag. 

Lägg till en passande tagg till receptet. 

När du har lagt in receptet i din kalender,  och lagt till en egen tagg till det, så kan du gå 
vidare till nästa uppgift. 
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Uppgift	4 

 
Du ska gå och handla för dina recept. Skapa en inköpslista för recepten som du planerat 
in i din kalender. Kontrollera att inköpslistan verkar stämma. 

Du får matlådor över sen tidigare i veckan. Flytta ett av dina recept till helgen istället.  

När du anser att din inköpslista är komplett kan du gå vidare till nästa uppgift. 
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Uppgift	5 
 

Du har tröttnat på att hela tiden äta samma rätter och saknar inspiration. Planera därför 
in luncher och middagar för några dagar framåt i din kalender. Maträtterna ska vara 
varierade så gott det går, och innehålla recept som du inte tillagar i vanliga fall, men som 
du gärna skulle vilja laga. 

Efter att räknat på allthopa inser du att din kassa inte räcker till ingredienserna för alla 
dina inplanerade maträtter. Ta bort valfri rätt ur kalendern. 

När du är nöjd med maträtterna i din kalender kan du gå vidare till nästa enkät. 
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Enkät	2 
 

Du har nu provat och lärt känna en pappersversion av ett system för måltidsplanering. 
När du besvarar nedanstående enkät på nytt, föreställ dig den här gången att du 
använder dig av systemet regelbundet, i just den version du precis testade. 
Vänligen besvara nedanstående frågor noga. 

Med att regelbundet äta varierat avses att du regelbundet får i dig mat från så många 
olika typer av livsmedel som möjligt, till exempel spannmål, frukt och grönsaker. Att äta 
varierat innebär också att du inom varje typ av livsmedel äter så många olika 
ingredienser som möjligt, och inte upprepar samma ingrediens gång på gång. 

 

Givet att du använder dig av detta system: 

 

1. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Skadligt |__|__|__|__|__|__|__| Hälsosamt 

2. De flesta personer som är viktiga för mig tycker att jag: 

borde  |__|__|__|__|__|__|__| inte borde 

       regelbundet äta varierat 

3. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Bra |__|__|__|__|__|__|__| Dåligt 

4. Hur stor kontroll har du över att regelbundet äta varierat framöver? 

Väldigt stor kontroll |__|__|__|__|__|__|__| Ingen alls kontroll 

5. Det förväntas av mig att jag regelbundet ska äta varierat: 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Instämmer inte alls 

6. Jag planerar att regelbundet äta varierat framöver. 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Tar helt avstånd ifrån 

7. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Viktigt |__|__|__|__|__|__|__| Oviktigt 
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8. Jag kommer regelbundet äta varierat framöver. 

Väldigt sannolikt |__|__|__|__|__|__|__| Väldigt osannolikt 

9. Jag känner en social press att regelbundet äta varierat: 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Instämmer inte alls 

10. De människor i mitt liv vars åsikt jag bryr mig om: 

äter |__|__|__|__|__|__|__| äter inte 

själva regelbundet varierat 

11. För mig att regelbundet äta varierat vore: 

Omöjligt |__|__|__|__|__|__|__| Möjligt 

12.  Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Billigt |__|__|__|__|__|__|__| Dyrt 

13. Jag tycker att beteendet att regelbundet äta varierat är: 

Tråkigt |__|__|__|__|__|__|__| Roligt 

14. Om jag ville skulle jag kunna regelbundet äta varierat: 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Instämmer inte alls 

15. Jag har för avsikt att regelbundet äta varierat framöver. 

Instämmer helt |__|__|__|__|__|__|__| Tar helt avstånd ifrån 

 


