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Abstract 

The purpose of this report is to examine how to decrease food waste in single - and family households by 

using an app as a tool to change their behaviour. 

During the last few years, climate change has been more and more apparent in the everyday life of consum-

ers. Food waste alone emits 0.5-tonnes of CO2 per capita per year. 95% of Danish people are interested in 

changing their behaviour and reducing their CO2 emissions if it would have a positive effect on the climate. 

By using B.J. Fogg’s theory on “Persuasive Technology” (2003) and the basics of behavioural science, we 

believe designing an app on those grounds can help the Danish people change their food waste habits and 

reduce their waste, consequently reducing their CO2 emissions. 

By using Hevner’s cycle (Hevner, March, Park, Ram, 2004) we have developed an app design by using our 

knowledge base in combination with our perceived environment. Our prototype was constructed as a story 

board in Photoshop. The initial design was brought to the interviews to get feedback for further development.  

Through the method of quantitative interview practises we trialled our app design, discussed food practices, 

and general food structure within our target groups’ houses. The feedback we got through the interviews 

were divided into themes and then later analysed.  

To have the best foundation to further develop the app, we looked at previous research papers that focus on 

this specific subject. We used the findings of those papers to establish what had previously worked and 

failed. 

By using our findings from our interviews and our research we discussed how we could best further develop 

the app to fit the purpose of reducing food waste through behaviour change. 

We found that the target group over all liked the concept of the app and were excited to have a tool to help 

them reduce their food waste.  However, some of the feedback we received was that the app was also too 

time consuming. We also discovered that many of the functions that were asked for would be impractical to 

include in the app because of current technological limitations. The development of such functions would 

also come with a high financial cost that would discourage the use of the app.  

In conclusion, the idea of the application as a tool is great, but until technology catches up and can make the 

behaviour change easier, it is hard to use all aspects of the app proposed. However, certain functions such as 

“Resteretter” and “Holdbarhedstræet” would be useable almost immediately.  
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1. Indledning 

Projektet vil tage sin begyndelse med vores problemfelt, hvor der gennemgås hvordan madspild er et pro-

blem i Danmark, samt en kort introduktion til de forfattere og teoretikere opgaven er opbygget efter. Derefter 

vil vi introducere problemformuleringen samt arbejdsspøgsmål.  

Motivationen til hvorfor vi har valgt at beskæftige os med dette emne kommer derefter, samt opbygningen af 

projektet, inkluderingen af semesterbinding og vores afgrænsning. 

Vi har valgt at fokusere på disse afsnit, da det vil introducere læseren til, hvorfor projektet vil inddrage de 

fokuspointer som det gør og samtidig tankerne bag projektet. Dette vil skabe en optimal oplevelse for læse-

ren, da det give projektet forskellige niveauer. 

 

1.1. Problemfelt 

For hvert år bliver klimaforandringerne mere markante, og er desværre blevet en foruroligende del af flere 

menneskers dagligdag. I debatten om klimaforandringer er det vigtigt at nævne madspild. Efter en undersø-

gelse af Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) i 2011, blev det fremhævet at ca. 

1/3 af alt mad produceret i verden, aldrig kommer frem til forbrugernes køkken (2015). I Danmark bliver der 

smidt 700.000 ton spiseligt mad ud hvert år (Danmark uden affald 2, 2015). Danske husholdninger udgør den 

største kategori og står alene for 227.000 ton (Danmark uden affald 2, 2015). Denne adfærd yder en enorm 

belastning på miljøet og Politikken oplyste i 2014, at det samlede madspild i Danmark udgør en udledning på 

ca. 0,5 ton CO2 pr. indbygger om året (Madsen & Nygaard, 2017). Denne væsentlige indflydelse er med til at 

motivere danskerne. 95 % af danskerne vil ændre deres adfærd og vaner, såfremt det vil kunne ændre ver-

dens klima, oplyser Landbrug og Fødevarer (Danskerne og Fødevareudfordringer, 2013). Jørgen Albrecht 

argumenterer for, at dette er påvirket af den buldrende opmærksomhed, som klimaet skaber sig i medierne og 

det danske samfund (Albrecht, 2019). Der er opstået en bred politisk opbakning, hvor partier står i kø for at 

italesætte grøn omstilling. Folk samles på gaden for at råbe højt, og unge mennesker som Greta Thunberg, 

har overtaget alle sociale medier (Albrecht, 2019). Den danske befolkning er klar til forandring, men mang-

ler blot de rigtige redskaber. Reduktionen af madspild kan dermed have en positiv indflydelse på klimafor-

andringerne, og eftersom miljøet vægtes højt i danskers øjne, kan det argumenteres at inddragelsen af miljøet 

vil være en stærk motivationsfaktor. I en spørgeskemaundersøgelse, udført af Aarhus Universitet, bliver kli-

maet rangeret som den anden vigtigste grund til at reducere mængden af madspild (Violeta Stancu, 2018). I 

2017 mente 21 % af den danske befolkning, at miljø og klima var det mest afgørende område indenfor poli-

tik (Øyen, 2018). I mellemtiden har den grønne udvikling skabt opmærksomhed, og blot et år efter, i 2018, 

mener 36 % af den danske befolkning at klima og miljø er det vigtigste politikområde, hvilket samtidig ud-
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gør den største procentdel (Øyen, 2018). Som professor og valgforsker, Kasper Møller Hansen, udtaler ”væl-

gerne tænker mere grønt end nogensinde før.” (Øyen, 2018). 

Madspild kan opleves i alle husholdninger i den danske befolkning. Derfor er der også en række forskellige 

faktorer som spiller ind, når folk ønsker at mindske deres madspild. I spørgeskemaundersøgelsen, Consumer 

food waste in Denmark (Violeta Stancu, 2018), blev 508 personer adspurgt om, hvilke faktorer der motiverer 

dem til at reducere madspild. Her svarede majoriteten at ”muligheden for at spare penge” er deres hoved 

incitament (Violeta Stancu, 2018). Med andre ord er penge en vigtig motivationsfaktor. Psykolog Kou Mu-

rayama har undersøgt, hvorvidt penge er en motivationsfaktor (Piekema, 2014). Han opstillede et spil hvor 

formålet var at stoppe et stopur, så tæt på 5 sekunder som muligt. Han opdelte forsøget i 2 grupper. Den før-

ste hvor de modtog en gevinst i form af penge, og den anden gjorde ikke. Kou Murayama kunne efterfølgen-

de konkludere, at det hold der modtog penge, oplevede et højere niveau af aktivering i de dele af hjernen, 

som associeres med motivation. Eftersom danske husholdninger sammenlagt smider mad ud til en værdi af 

13.5 milliarder kroner om året, inkl. moms og afgifter, er det klart at penge kan benyttes som en motivations-

faktor i reduceringen af madspild (Langbrug og Fødevarer, 2016). Det økonomiske perspektiv er derfor et 

vigtigt aspekt i vores projekt. Der er stigende engagement for at mindsk madspild, hvilket understøtter de 

gode intentioner og kan dermed hjælpe til at nedsætte forbrugernes madspild (Langbrug og Fødevarer, 

2016).  

Teknologiens basale rolle er at gøre aktiviteter lettere og gøre hverdagen mere effektiv (Fogg, 2003). I nyere 

tid har interaktioner mellem mennesker og teknologi vist sig at have et positivt forhold i en adfærdsændrende 

proces, specielt indenfor miljømæssige bæredygtighed (Farr-Wharton, Foth, & Hee-Jeong Choi, EatChaF-

ood, 2013). Dette er et resultat af teorien bag Human Centered Interactions (HCI), som fokuserer på hvordan 

teknologi kan blive tilpasset forskellige forbrugsmønstre, for at bedst muligt adaptere til forbrugeren (Inter-

action Design Foundations, 2019). Vi benytter dermed teknologi, til at støtte vores udvikling og samtidig 

effektivisere den. Dårligt overblik af fødevarer og madrester vil alt andet end lige, resultere i at flere fødeva-

rer ikke bliver benyttet og derefter smidt ud. Samtidig identificerer Farr-Wharton et al at den største årsag i at 

smide madrester ud er ”mangel af konstant opbevaringsinformation” (Farr-Wharton et al, EatChaFood, 

2013). Med andre ord er det nødvendigt at effektivisere individers opbevarings oversigt, for at kunne reduce-

re madspild. En måde at adressere dette problem, kan være ved at gøre brug af den enhed som de fleste per-

soner regelmæssigt bruger dagligt - mobiltelefonen. Der kan argumenteres for, at en introduktion af en appli-

kation i individers dagligdag, vil give dem det nødvendige overblik, og derefter gøre det muligt at reducere 

madspild. Dette har vist sig effektivt indenfor rygestops området. Her har applikationen Kwit, blandt andet 

benyttet disse værktøjer, for at motivere brugeren til at stoppe med at ryge. Appen Kwit fokuserer på at bi-

drage som en daglig støtte til sin bruger, og sigter efter at motivere brugeren gennem positiv feedback, daglig 

motivation og gamification (Home: Kwit, 2019). Appen benytter gamification til at motivere brugeren, og 
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giver dem følelsen af at de hele tiden gør noget godt. (Home: Kwit, 2019). Ligesom man kender fra spil til 

mobilen, kan man i Kwit stige i niveau og få adgang til forskellige præstationer. Det vil sige jo længere tid 

brugeren ikke har røget, nu mere imponerende bliver brugerens profil, i det brugeren har klaret en lang række 

målsætninger og niveauer. Altså de samme interaktioner som man kan opleve, når man gennemfører forskel-

lige niveauer i et spil til mobilen.  

Med det i mente, har vi valgt at fokusere på, hvordan en app kan bruges som et værktøj til at reducere 

madspild i husstande i Danmark.  

Vi har valgt at fokusere på miljø/klima og økonomi som de væsentlige motivationer i dette projekt. Projektet 

vil derfor bestå af disse motivationer samt hvordan teknologi kan effektivisere dagligdagen. Selvom de fun-

damentalt har hver deres fokusområde, er det vigtigt at inddrage alle tre faktorer, eftersom det vil give den 

bedst mulige forståelse af problemstillingen. Sammensmeltningen af disse punkter vil gøre det muligt for os 

at dykke ned i spørgsmålet om, hvordan man kan ændre adfærd. Dermed vil vi kunne undersøge, hvordan 

implementeringen af en app i individers dagligdag, kan reducere mængden af madspild i danske husholdnin-

ger. 

 

1.2. Problemformulering  

Hvordan kan en app fungere som et redskab til formindskelse af madspild i husstande i Danmark? 

 

1.2.1. Arbejdsspørgsmål  

 Hvilke barrierer er der for at mindske madspild i danske husstande?    

 Hvilke motivationsfaktorer har vores målgruppe for at nedsætte deres madspild? 

 Hvordan kan en app anvendes som et redskab til at ændre vaner?  

o Herunder, hvordan motiverer Kwit-appen sine brugere, og hvordan kan det sammenlignes 

med vores app? 

 Hvordan kan vores madspildsapp hjælpe vores målgruppe med at ændre deres madspildsvaner ved at 

bruge de identificerede barrierer og motivationer?   
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1.3. Motivation   

Motivationen bag projektet er blevet skabt som et resultat af vores egen personlige erfaringer og værdier. Vi 

oplever madspild som et regelmæssige problem i vores hverdagsliv. Det er en væsentlig årsag, som mange 

også oplever som værende yderst problematisk at have en stor nok virkning på. Derudover har vi hver især 

forsøgt at mindske madspildet i vores husholdninger. I denne adfærdsændrende proces har vi gang på gang 

oplevet at ramme en barriere, som gør det svært at gøre det til en vedvarende proces. Det har derfor været en 

udfordring at implementere et fast adfærdsmønster i vores dagligdag. Vi vil derfor gerne være med til at bry-

de denne barriere, og dermed gøre det nemmere for at den almene forbruger, at implementere positive mad-

vaner i deres hverdag. Derudover er klimaet en enorm motivationsfaktor for os. Klimaforandringerne påvir-

ker vores dagligdag på flere forskellige måder og det er tydeligt for os, at det ikke er noget som man bare kan 

tilsidesætte. Derfor forsøger vi at indordne vores hverdag, på en måde som positivt vil gavne klimaet, og i og 

med det er bevist at madspild har en negativ effekt på klimaet, synes vi det er et godt sted at starte. 

 

1.4. Opbygning af projektet   

Kapitel 1. Indledning    

I det første kapitel vil indledningen introducere læseren til projektet. Indledningen vil samtidig give læseren 

en dybere forståelse af projektet, blandt andet, hvorfor projektet er formet som det er, og hvad tanken bag det 

er. Alt dette vil skabe et overblik over projektet og gøre det nemmere for læseren at forstå projektet og dets 

fokuspointer.    

 

Kapitel 2. Madspild i Danmark     

I dette kapitel bliver der fokuseret på madspild i Danmark og redegjort udviklingen indenfor madspild. Dette 

vil give læseren en forståelse for selve problemet.   

 

Kapitel 3. Teori   

I teoriafsnittet vil de benyttede teorier blive fremhævet samt redegjort for. Ligesom indledning vil dette give 

læseren en bedre forståelse for, fra hvilken vinkel projektet griber problemet an. Samtidig vil en gennemgang 

af teorierne også gøre det nemmere for læseren at forstå, hvorfor forskellige punkter bliver fremhævet i pro-

jektet, mens andre bliver undladt, og hvordan disse teorier vil blive anvendt i projektet.  
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Kapitel 4. Metode   

I dette afsnit vil de valgte metoder blive introduceret. Samtidig vil tilgangen til valg af interviewpersoner 

blive gennemgået og en introduktion til interviewpersonerne for at give læseren et bedre indblik i hvem in-

terviewpersonerne er. 

Ydermere vil der gennemgås hvordan projektgruppen har analyseret deres interviews, herunder, transskribe-

ring, tematikker, samt hvordan opdelingen af analysen er blevet grebet an. 

 

Kapitel 5. App-design   

App-design delen vil starte med at føre læseren igennem tidligere studier af adfærdsændrende apps der har 

været specifikt brugt indenfor madspild. En gennemgang af hvilke årsager der primært er problematiske ved 

madspild, vil være grundlag for hvordan projektet har anvendt tidligere forskning. 

I dette afsnit vil læseren også finde et tidligere udarbejdet designrationale samt udviklingen af app designet, 

og hvordan app-designet er blevet videreudviklet, og hvilke tanker der ligger bag det. 

Til sidst i dette afsnit vil der være en komparativ analyse mellem Kwit-appen og projektgruppens app. 

 

Kapital 6. Analyse af interviews 

I dette afsnit vil analysen af interviews bredes ud. Analysen vil være delt op i to dele, en del der fokuserer på 

interviewpersonernes madpraksisser, og en anden del, der fokuserer på interviewpersonernes tilbagemeldin-

ger på appen, og hvilke ændringer der kunne tages, baseret på tidligere teori og forskning. 

 

Kapitel 7. Diskussion    

I diskussionen vil projektgruppen diskutere resultaterne af analysen, samt om disse resultater har levet op til 

projektgruppens forventninger.  
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Derefter vil projektgruppen gennemgå hvilke begrænsninger de har måtte foretagetage, herunder eventuelle 

problemer som blev mødt i analysen. Afslutningsvis vil projektgruppen komme med forslag til hvordan ap-

pen ville kunne videreudvikles. 

 

Kapitel 8. Konklusion   

Konklusionen vil være det opsummerende punk i projektet. Her vil projektgruppen fremhæve de vigtigste 

pointer i projektet, og på den måde binde opgaven sammen. Formålet ved konklusionen er at besvare selve 

problemformuleringen, og give læseren et sammendrag af de punkter der er blevet præsenteret.   

 

Kapitel 9 og 10. Litteratur- og Bilagsliste    

Litteratur- og bilagslisten vil fungere som belæg for projektet. Her vil de benyttet kilder samt fundne værker 

blive præsenteret. Dette styrker projektets legitimitet.    

 

1.5. Afgrænsning  

Projektets har valgt en afgrænsning på to målgrupper. Første målgruppe er enkeltpersonshusstande, som 

består af personer der enten bor alene eller personer, der har eget madbudget/madpraksis, men bor sammen 

med andre. Den anden målgruppe består af børnefamiliehusstande. I opgaven definerer vi børnefamiliehus-

stande, som en husstand med et eller flere børn og en eller flere voksne.  I projektet har vi valgt at fokuserer 

på disse to grupper, da en markedsanalyse fra 2013 skrevet af Landbrug og Fødevarer viser, at disse to grup-

per statistisk set har det største madspild (Markedsanalyse – Udvikling i danskernes madspild). Derudover 

vil vi gerne have så bred en repræsentation i vores interview som muligt, da målet er at appen kan bruges af 

højst muligt antal brugere, hvorfor det giver mening at fokusere på netop disse to meget forskellige grupper.  

Vi har valgt at afgrænse til vores egen app, i stedet for apps generelt i vores semesterprojekt. Det har vi gjort 

ved at kigge tilbage på vores motivation, herunder at formindske madspild og klimaet. Ved at mindske 

madspild i danske husholdninger, vil det dermed også have en positiv effekt på klimaet. På den måde har vi 

kunne inkorporere to fokusområder, som ligger os personligt nært, ind i vores semesterprojekt. Efter at have 

undersøgt en lang række empiri, blev vi gjort opmærksomme på, at brugen af applikationer kan have en me-

get positiv indflydelse i en adfærdsændrende proces. Samtidig så vi også, at der var en sammenhæng mellem 
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madspild og manglen af organisation under madpraksisser. Disse årsager motiverede os til at undersøge, 

hvordan en applikation kan være et værktøj til at hjælpe med at løse problemet med madspild.    

Derudover er vores valg om at lave en app også et resultat af vores egne erfaringer. Vi har hver prøvet at 

benytte en app, som et hjælpemiddel i en adfærdsændrende proces. Vi har derfor valgt at designe vores egen 

applikation, i stedet for at tage udgangspunkt i allerede eksisterende applikationer. 

Baggrunden for at vælge at udarbejde en app i stedet for en kampagne, skal findes i just-in-case- og just-in-

time-information. Kampagner spiller på just-in-case-information, hvilket er information der gives på et mere 

eller mindre tilfældigt tidspunkt, hvor det er op til den modtagende person at handle på informationen (Holm 

Jensen, Lieberoth, Dalsgaard, 2017, s. 25). For at dette skulle kunne anvendes til at ændre adfærd på en 

effektiv og gennemslående måde, skulle mennesket være fornuftigt og rationelt på alle punkter, men som 

fastslået i afsnit 3.2 “Adfærdsdesign” er dette ikke realiteten, og derfor har kampagner en begrænsning i for-

holdt til adfærdsdesign. Fordi vi gerne vil arbejde mere konkret med adfærdsdesign i forholdt til de elemen-

ter forklaret i afsnit 3.2 “Adfærdsdesign,” har vi valgt en app. Ved at vælge en app kan vi arbejde med just-

in-time-information, således at informationen eller påvirkningen kommer i den situation, hvor personen fak-

tisk tager beslutningen om at handle. 

 

1.6. Semesterbinding 

1.6.1. Design og Konstruktion (D&K) 

Dimensionen i kurset “Design og Konstruktion I” er obligatorisk på 1. semester og gennemgående i hele 

projektet, idet at projektet handler om at designe en løsning, ud fra viden om menneskelig adfærd. Her har vi 

i projektgruppen valgt at designe en applikation, som har til formål at agere som et værktøj til at hjælpe for-

brugerne med at minimere deres madspild.  

Vi gør brug af Alan R. Hevners teorier herunder Hevners model (Hevner et al, 2004, s. 80), til at evaluere de 

tanker vores interviewpersoner gør sig i forhold til vores storyboard, som de får vist i interviewene. Her får 

de lov til at afprøve og udforske applikationen, samt mulighed for give konstruktiv feedback, med henblik 

på, hvad der var nyttigt samt hvad vi kunne gøre bedre. Storyboard metoden spiller en central rolle i projek-

tet, da vi brugte den til udarbejdelsen af madspildsapplikationen, for at få et overblik over selve designet af 

vores applikation.   
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1.6.2. Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) 

I projektgruppen har vi valgt kurset “Subjektivitet, Teknologi og Samfund I” som projektets anden dimensi-

on, da vores projektt trækker på fagets teorier og metoder. Disse er relevante for, i sidste ende, at kunne be-

svare projektets problemformulering. I projektet bruger vi kvalitative interviews til at indsamle data fra vores 

målgruppe, som er enkeltpersonhusstande og børnefamiliehusstande, for herefter at kunne udarbejde en 

komparativ analyse i forhold til de statistikker der findes vedrørende målgruppen. Grundet målgruppen valg-

te vi en applikation som bud på en løsning, da vi ikke mente at en kampagne havde nok gennemslagskraft 

som gennemgået tidligere i afsnittet “Afgrænsning” 1.5. 
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2. Madspild i Danmark eller besvarelse af arbejds-
spørgsmål  

Madspild har sin andel i det danske samfund. I samlet tal smider Danmark 700.000 ton mad ud, som kunne 

havde været spist, hvert år. Ud fra dette udgør de danske husholdninger 260.000 ton per år (Miljøstyrelsen, 

2015). Det vil sige at ca. 36 % af det samlede madspild i Danmark, opstår i private hjem (Andersen, 2019). 

Næstefter husholdningerne findes detailhandlen. Detailhandlen står for et årligt madspild på 163.000 ton, 

svarende til en andel på 23 % (Andersen, 2019). Skal man se dette på en individuel plan, svarer det til at den 

gennemsnitlige dansker har et årligt madspild på ca. 44 kg, eksklusiv, drikkevare (Fødevarestyrelsen, 2017). 

Størstedelen af madspild er frugt og grønt, som udgør en andel på 41 %. Her følger kødprodukter tæt efter 

med 24 %. Brød og kager udgør 20 %, tørvarer som mel og pasta udgør 10 % og til sidst udgør mejeripro-

dukter blot 5 % (Andersen, 2019). Med andre ord, de store syndere i Danmarks madspild er frugt og grønt, 

kød og brød. Selvom disse tal stadig er markante, opleves der en positiv udvikling i madspild i Danmark. I 

2017 smed Danmark sammenlagt 14.000 ton mindre mad ud, end vi gjorde i 2011. Dette svarer til en reduk-

tion på 8 % pr. husstand (Fødevarestyrelsen, 2017). 

Som tidligere belyst i “Problemfeltet”, kapitel 1.1, så har miljø og klima fået en væsentlig stærkere betydning 

for den danske befolkning i nyere tid. Danskernes indstilling til klimaet kan afspejles i befolkningens mad-

vaner, hvor der opleves en stigende tendens til at benytte bæredygtige madvaner i hverdagen. Det oplyses at 

hver tredje dansker tænker over bæredygtighed, i relation til deres aftensmåltid (Madkulturen, 2019). Derud-

over kunne der i 2019 opleves en stigning i aftensmåltider, som indeholdt rester af tidligere tilberedt mad 

og/eller datovarer (ibid). I 2019 var hvert femte aftensmåltid, som var hjemmelavet, tilberedt med rester og 

hvert syvende aftensmåltid var tilberedt med datovarer (ibid).  

Hjemmelavede måltider er en essentiel del af denne bæredygtige tilgang til madlavning (ibid). Det oplyses, 

at hvert femte helt hjemmelavet aftensmåltid kan kategoriseres i den høje ende af bæredygtig madlavning. I 

modsætning til dette er det mindre end hvert tiende take-away eller færdigret, som anses som værende bære-

dygtigt (ibid).  Størstedelen af aftensmåltider er hjemmelavet eller delvist hjemmelavet. Trods den positive 

udvikling i den bæredygtige tilgang i danske husholdninger, når det kommer til aftensmåltidet, så har pro-

centdelen af helt hjemmelavede måltider alligevel oplevet en negativ udvikling fra 2016 og frem til 2019 

(ibid).  

I sammenhæng med den positive udvikling i de bæredygtige madvaner, kan der i detail- og restaurations-

branchen, opleves et øget fokus på synlighed og tilgængelighed af datovarer (ibid). I nyere tid er der blevet 

udviklet en lang række løsninger for at mindske det danske madspildsproblem og samtidig styrke den positi-

ve udvikling. Her har apps spillet en betydningsfuld rolle (ibid). Diverse applikationer har gjort det muligt 

for den almindelige forbruger at reducere madspild, mens de samtidigt har sparet på madbudgettet (ibid). 
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Applikationernes sammenlagte indflydelse halter dog stadig. I en undersøgelse fra Madkultur19, kan det ses, 

at rester fra tidligere tilberedt mad udgør 21 % af aftensmåltider med rester og/eller datovarer. Her udgør 

mad fra madspilds-apps blot 1 %. Vel og mærke det samme som skraldede fødevarer (Madkulturen, 2019).  

Til sidst er det vigtigt at inkludere, at danskernes madvaner også er påvirket af dyrkning og selvforsyning. I 

samlet tal har 60 % af den danske befolkning en bolig med have (ibid). Samtidig er der en stor andel, svaren-

de til 59 % af den danske befolkning, som har dyrket deres egne råvarer i løbet af 2019 (ibid). I forbindelse 

med dette viser undersøgelser også, at 13 % af danskernes aftensmåltider indeholder fødevarer fra egen 

dyrkning (ibid). Denne andel af selvforsyning peger endnu engang på, at en essentiel del af de danske mad-

vaner er blevet vækket til livs, i sammenhæng med det bæredygtige perspektiv.  

Afslutningsvis kan det konkluderes, at madspild i Danmark stadig er tungt tilstedeværende. Selvom der kan 

opleves en positiv udvikling i danskernes madspild, fra 2011 og frem, er problemet stadig yderst aktuelt. I 

det store billede er det især de danske husholdninger som er med til at holde liv i madspildsproblemet. Dette 

skyldes at den almene borger smider 44 kg mad ud hvert eneste år. Den nye bølge af miljøbevidsthed og 

bæredygtighed spiller en enorm rolle i danskernes madvaner i 2019. Det bæredygtige perspektiv har forøget 

fokusset på at benytte rester og/eller datovarer i aftensmåltiderne. Selvdyrkning har også oplevet en positiv 

udvikling, i takt med de bæredygtige madvaner, og bliver mere alment blandt danskerne. Disse nye bæredyg-

tige madvaner er med til at reducere mængden af madspild i det at de opfordrer den gennemsnitlige dansker 

til, at benytte det som de allerede har.   
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3. Teori 

3.1. The Information System Research Cycle 

3.1.1. IS Research 

Hevners model, også kaldet Information System Research Framework (Hevner, March, Park, & Ram, 2004, 

s. 80), hører til i Information System Research (IS Research). IS Research arbejder med to paradigmer, “Be-

havioral Science” og “Design Science”, som begge har til formål at skabe viden, der gør det muligt at anven-

de informationsteknologi til administrativ og organisatoriske formål (Hevner & March, 2003, s. 111). Til-

hængerne af IS Research som Behavioral Science anser informationssystemer som en samfundsvidenskab, 

mens tilhængerne af IS Research, som “Design Science”, ser informationssystemer som en teknisk viden-

skab. Hevner og March argumenterer for, at den samfundsvidenskabelige del og den tekniske videnskab skal 

kombineres i IS Research, for at få både kreativitet og præcision fra Design Science samt empirisme og di-

sciplin fra Behavioral Science (2003, s. 111). IS Research indeholder altså både tilgange til at samle empiri 

og undersøge menneskers tilgange og syn på området, samt tilgange til design af tekniske løsninger, hvilket 

gør det til en teori med stor spændvidde. Der skal i det følgende, ikke kommes ind på den samfundsviden-

skabelige tilgang til at samle empiri, da dette vil beskrives senere under den kvalitative metode, men anven-

delsen af denne empiri i forholdt til informationssystemet “Research Framework” vil blive omtalt. 

 

3.1.2. Hevners Cyklus 

Information System Research Framework (herefter Hevners model), som ses på Figur 1, bruges til at vise de 

forskellige elementer, der er nødvendige for en dækkende videnskabelig undersøgelse inden for IS Research, 

når denne kombinere begge paradigmer (Hevner & March, 2003, s. 112). Modellen gør det muligt at under-

søge, hvordan de to paradigmer bidrager til at løse et problem.  

 Vidensgrundlaget danner baggrund for IS Research, det vil sige, at der er taget udgangspunkt i allerede 

kendt viden som kan være fremkommet i for eksempel tidligere IS Research. Vidensgrundlaget kan blandt 

andet bestå af teorier, metoder og modeller som kommer fra lignende discipliner, hvilket anvendes i det, der 

kaldes “Develop/Build”-fasen i IS Research (ibid, s. 113). Modellen tager udgangspunkt i, at der anvendes 

tidligere forfattet viden. Vidensgrundlaget bør ikke nødvendigvis være præcist forfattet ud fra samme situati-

on som der arbejdes inden for, blot at der er noget viden, der kan pege i en retning, bør være godt nok til, at 

det kan anses for en del af vidensgrundlaget. 

 “Environment” omhandler det miljø, som løsningen eller produktet skal fungere i. Det kan bestå af menne-

sker, virksomheder og allerede eksisterende teknologier (ibid, s. 112). Det er miljøet, som løsningen skal 
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fungere i som er med til at stille kravene til, hvad løsningen skal indeholde og det er derfor en vigtig del af IS 

Research. Det er også igennem miljøet og vinklingen af undersøgelsen, til at løse et problem eller opfylde et 

behov, at relevansen af undersøgelsen fastslås (ibid, s. 112). 

 Selve IS Resarch-delen består af “Develop/Build” og “Justify/Evaluate”, som hænger sammen igennem 

“Refinement” og “Assessment”. Develop/Build består af at udvikle teorier eller artefakter. Dette gøres for 

artefakter gennem udvikling og evaluering, hvor målet må siges at være anvendelighed. Dog er det vigtigt at 

påpege at anvendeligheden, som er målet i Design Science, kan være påvirket af målet for Behavioral Sci-

ence, som er sandhed, altså kan et artefakt mangle anvendelighed fordi sandheden stadig ikke er fundet (ibid, 

s. 112-113). Af denne grund er det vigtigt at inddrage begge paradigmer fra IS Research, når der arbejdes på 

denne måde. De eller det artefakt der udvikles under Develop/Build-fasen skal godtgøres eller evalueres 

under Justify/Evaluate-fasen for at gøre det klart, at artefaktet faktisk lever op til kravene fra Enviroment og 

Knowledge basen. Evalueringen kan ske på forskellige måder, for eksempel ved analyse, casestudier, ekspe-

rimenter, feltstudier og/eller simulationer (ibid, s. 112). Evalueringen kan ske i forhold til funktionalitet, 

graden af færdigheden, anvendelighed, pålidelighed, så længe at de evaluerede kvaliteter er relevante for 

artefaktet (Hevner et al, 2004, s. 85). Design og evaluering er i IS Research en iterativ proces, hvilket bety-

der, at evaluering hele tiden kan anvendes til at forbedre og give feedback på designet (Hevner et al, 2004, s. 

85). 

 

(Hevner et al, 2004, s. 80) 

 



Side 17 af 70 

 

3.1.3. Anvendelse i projektet 

Selvom IS Research er ment til at blive anvendt, ved udarbejdelse af løsninger på organisatoriske eller virk-

somhedsmæssige uløste problemer (Hevner et al, 2004, s. 84), mener vi, at Hevners model alligevel kan an-

vendes i dette projekt. Tilgangen til at skabe IS Research ud fra det miljø, som løsningen skal anvendes i og 

på baggrund af allerede kendt viden, er ikke udelukkende anvendelig på problemer, der opstår i virksomhe-

der eller på organisatorisk niveau. Der kan argumenteres for, at alle problemer skal løses på baggrund af 

allerede kendt viden, det miljø løsningen skal fungere i og den viden der skabes og opnås i processen med at 

løse problemet. Derfor har vi valgt at anvende Hevners model, til ikke blot at beskrive arbejdet med vores 

app-design, men også at arbejde ud fra denne tilgang til research.  

 Konkret betyder dette, at vi starter med en minimal vidensbase, som er baseret på den baggrundsviden vi har 

skaffet os i privat henseende. Vi starter derfor i Develop/Build-fasen, hvor der arbejdes på et artefakt: vores 

app. For at gøre det muligt at evaluere det der laves i Develop/Build-fasen, er der behov for en dybere vi-

densbase, samt en større forståelse for det miljø, som appen skal fungere i. Det betyder, at der skal arbejdes 

intenst på at forstå miljøet og de brugere, der skal tage appen i anvendelse. Dette gøres ved at rette os mod 

det ene paradigme i IS Research, nemlig Behavioral Science, som fokuserer på at underbygge teorier og hy-

poteser med empiri, ved at undersøge menneskelige fænomener (Hevner & March, 2003, s. 111). Vi skal 

undersøge madvaner, madspildsvaner og tanker om madspild, før vi kan forstå det miljø, vi vil have vores 

app til at fungere i. Dette er afgørende for, at vores app kan bidrage til at formindske madspild. En uddyb-

ning af, hvordan vi vil gøre dette er beskrevet i afsnittet om kvalitativ metode.  

 Yderligere for at kunne løse problemet, er vi nødt til at have en stærk vidensbase på plads. Dette gør vi ved 

at undersøge, hvilke problemer der er med madspild, hvor problemet er størst, hvad der tidligere er prøvet i 

apps, og hvordan man skaber overbevisende og anvendelige apps. Alt dette søger vi i litteratur, der allerede 

er skrevet på områder, der er ens med eller tilnærmelsesvis ens med vores eget område. Den viden der opnås 

fra vidensbasen lægger til grund for yderligere arbejde med app-designet i forhold til indholdet, anvendelig-

heden samt brugerfladen af appen.  

 I forbindelse med udvikling af appen i Develop/Build-fasen, skal appen også igennem Justify/Evaluate-

fasen, hvor appen skal afprøves. Dette gøres også ved hjælp af paradigmet Behavioral Science ved anvendel-

se af kvalitative interview. Ved denne test, hvor vi anvender personer fra miljøet, hvori appen skal fungere, 

får vi også forsøgt at anvende appen i miljøet, hvilket giver et bedre billede af, hvordan løsningen fungerer i 

praksis. Dette tages med til videre udarbejdning af appens udformning.  
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Som modellen viser, og som beskrevet, er der tale om en iterativ proces når der arbejdes med IS Resarch 

eller efter Hevners model. Det agtes også i dette projekt, at der arbejdes iterativt. Dog må det også nævnes, at 

processen kan og bør være mere iterativ, end den vil ende med at blive i projektet.  

 

3.2. Adfærdsdesign 

3.2.1. Definition 

Som det ligger i ordet, så handler adfærdsdesign om design af adfærd, for eksempel i form af ændring af 

vaner i forbindelse med madspild, som et det vi arbejder med i denne opgave. Dog siger ”design af adfærd” 

ikke meget om, hvad der reelt skal til for at skabe adfærdsdesign, der rent faktisk ændrer adfærd. Design af 

adfærd sker gennem påvirkning af handlinger og valg, ved at ændre dele af omgivelserne, som set fra et psy-

kologisk teoretisk synspunkt, antages at have betydning for de valg der træffes og de handlinger der udføres. 

Når omgivelserne ændres, ændres også de valg og handlinger, der bliver foretaget, mens man er i denne kon-

tekst (Holm Jensen, Lieberoth, & Dalsgaard, 2017, s. 24). En omgivelse designes således, at den medfører 

ændringer i handlinger og valg.   

 

3.2.2. Redskaber til at ændre vaner 

Det kan ikke præcist udpeges, hvad der skal til i designet, for at det får en adfærdsændrende effekt, men der 

er nogle aspekter, der må overvejes. Disse aspekter er en vigtig del af, hvordan vi handler og agerer til dag-

ligt.  

Det første vi skal forstå er, at mennesker ikke er fornuftige og rationelle på alle punkter. Det er selvom en 

almindelig tilgang til forståelsen af menneskers handlinger, bygger på forståelsen af, at menneskers valg og 

handlinger er styret af en indefra kommende fornuftig motivation (ibid, s. 27). Dette underbygger Holm Ni-

elsen et al. med et eksempel på, at mange stadig smider glasflasker i skraldespanden, selvom det er miljø-

mæssigt uforsvarligt og selvom der har været mange oplysningskampagner om emnet. Hvis mennesker var 

styret af fornuften, ville det ikke længere ske (ibid, s. 27-28). Netop at vi ikke altid er helt rationelle og for-

nuftige i vores handlen og valg, fører til forklaringen om de to systemer vi mentalt består af. “System 1” 

træffer de automatiske, hurtige, ukontrollerede og ikke anstrengende beslutninger, mens “System 2” træffer 

beslutninger, der kræver længere tænketid, som er kontrollerede og som er anstrengende (ibid, s. 31). Det er 

vigtigt at forså, at det oftest er System 1, der er dominerende for vores beslutninger (ibid, s. 31), hvilket også 

er med til at forklare, at vi ikke altid er rationelle og fornuftige i vores valg.  
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At designe godt adfærdsdesign, handler om de valgmuligheder. som mennesker har, og derfor også om, hvil-

ke og hvor mange valgmuligheder, der skal være. Det skyldes at valgmuligheder og retfærdiggørelse af de 

valg der træffes, finder sted i System 2, hvilket er meget anstrengende og tager System 2-tid væk fra andre 

dele af hverdagen (ibid, s. 36.) Det er derfor nødvendigt at designe en løsning, således at System 2 skal akti-

veres så lidt som muligt, for at træffe de rigtige valg ud fra de stillede valgmuligheder. Det er derfor med 

valgmulighederne, at man har muligheden for at designe den ønskede adfærd.  

Ændring af adfærd gennem adfærdsdesign sker, når der er den tilstrækkelige motivation til at udføre den 

ønskede adfærd, når det er nemt at udføre den ønskede adfærd, og når der er en anledning til at udføre ad-

færden (ibid, s. 37). Motivationen er en svær størrelse, fordi det er noget der kommer fra hvert enkelt individ, 

og derfor er svært at måle på. Dog er det vigtigt at forstå, hvilke motivationsfaktorer der er i en given situati-

on, for at vide, hvordan noget skal påvirkes (ibid, s. 40). Anledning kan skabes, ved det Holm Nielsen kalder 

udløsere, som skal være med til at minde os om at en given handling er en mulighed. Det er dog vigtigt at 

disse udløsere kommer i sammenhæng med at motivationen er høj (ibid, s. 41). 

 

3.2.3. Anvendelse i projektet 

Forståelsen for, hvad der skal til for at designe en ændring af adfærd, er vigtigt for dette projekt. Vi vil gerne 

undersøge, hvordan og om vi kan ændre adfærd omkring madspild, gennem brug af vores app. Derfor er det 

vigtigt for os at forstå, at når vi skal designe en app-løsning, skal vi have fokus på, at det ikke er System 2 

der skal aktiveres hele tiden, da dette vil gøre det anstrengende for vores brugere og vil flytte deres overskud, 

fra for eksempel familie til appen, hvilket ikke er et ønskeligt udkom af brugen af vores app. Derfor skal vi 

fokusere på, at rette appens funktion og anvendelse mod det hurtigt tænkende og reagerende System 1. Vi 

skal derfor gå ind i, hvilke motivationsfaktorer der findes på området, og hvilke vi kan arbejde videre med. 

Vi skal kigge på, hvordan vi udnytter appen til at skabe en anledning for brugerne til at spilde mindre mad. 

Til slut er det vigtigt, at vi arbejder på at det skal være lette løsninger, som appen kommer med. 

 

3.3. Persuasive Technology 

Vi har valgt at arbejde med teorien ”Persuasive Technology” udarbejdet af B.J. Fogg, som har grundlagt og 

er leder af laboratoriet ”Stanford Persuasive Technology Lab” på Standford University. 

For at kunne forklare begrebet Persuasive Technology kigger vi på to centrale begreber i B.J. Foggs bog fra 

2003 ”Persuasive Technology – Using Computer to Change What We Think and Do”: 
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 Persuasion 

 Captology 

Igennem disse to begreber finder vi grundelementerne for hans teori, som vi derefter vil gå i dybden med og 

derefter beskrive, hvordan vi vil anvende det til vores design. Herefter vil vi gennemgå værktøjer fra Foggs 

model ”The Functional Triad”, som vi har valgt at arbejde med i udarbejdelsen af vores applikation.  

Persuasion er en frivillig ændring af adfærd/attitude eller begge dele (ibid, s.15).    

“For purposes of captology, persuasion is defined as the attempt to change attitudes or beha-

viour or both” (Fogg, 2003, s.15).   

“Microsuasion” bruges når designeren ikke har et specifikt ønske om et bestemt udfald. Her fokuserer desig-

neren på små elementer, for at opnå et andet overordnet mål. Det kunne være små beskeder i en applikation, 

der fortæller brugeren, at de har gjort det godt, at de kan forbedre sig ved at bruge applikation og derved 

motivere brugeren til at blive ved med at bruge applikationen (ibid, s.17-18).   

Captology fokuserer på en attitude eller en adfærd som igennem en interaktion eller et samarbejde mellem en 

computer og mennesker, kan ændre adfærd.  Man kan tale om to forskellige måder, hvorpå mennesker inter-

agerer med computere. Vi kan interagere med computere og igennem computere. Captology fokuserer på det 

der kaldes ”Human-Computer Interaction (HCI)” ikke på det der kaldes ”Computer-Mediated Communicati-

on”. HCI-modellen fokuserer på, hvordan en computer, som et produkt, kan være en del af en interaktion og 

derved ændre menneskers adfærd. I Captology fokuseres der på den endogene frem for den eksogene hensigt 

til at ændre brugeres adfærd/attitude eller begge dele. Det vil sige i Captology fokuserer vi på det bevidst 

indbyggede overbevisende element der er i en teknologi, fremfor at teknologien påvirker en ydre adfærd 

(ibid, s.17). 

  

3.3.1. The Functional Triad   

B.J. Fogg har bygget sin teori Persuasive Technology op omkring en model, han har fremstillet, som han 

kalder ”The Functional Triad – Computers in Persuasive Roles”. Rammerne for modellen bygger på tre for-

skellige roller som computerteknologi kan have: ”Tool”, ”Media” og ”Social Actor”. Fogg nævner, at man 

oftest vil benytte minimum én af rollerne, når man designer indenfor teknologi. I vores opgave har vi valgt at 

fokuserer på Tool og Social Actor, da disse kan bruges i vores fremstilling af vores applikation design. Ne-

denfor vil vi gennem gå disse to roller og senere vil vi bruge den viden, i vores konstruktion af applikationen 

(ibid, s.23-24). 
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(ibid, s.25)   

 

3.3.2. Tool 

I figuren ovenfor ses Tool-delen af modellen. I denne del af modellen vil vi fokusere på to forskellige områ-

der:    

 making target behavior easier to do   

 performing calculations or measurements that motivate  

Fogg definerer et Persuasive Technology værktøj som et interaktivt produkt, der er designet til at ændre 

menneskers adfærd/attitude eller begge dele ved at gøre det ønskede udfald nemmere at opnå. Han opdeler 

derefter denne kategori i syv forskellige underværktøjskategorier. Ligesom med modellen, ser han dog heller 

ikke disse underværktøjskategorier som værende selvstændige kategorier, men at når der laves et design 

bruges en blanding af to eller flere af disse værktøjer (ibid, s.28). Vi vil redegøre for de underværktøjskate-

gorier, som vi har fundet relevante i henhold til vores design af en applikation.   

 

Principle of Reduction:    

Teorien bag reduktionsteknologi er, at man som designer gør det så nemt som muligt for brugeren at ændre 

adfærd. Brugeren skal kunne se meningen med at ændre adfærden, “det skal være det værd”. Ved at øge 

opfattelsen af, at det kommer brugeren til gode, øges brugerens motivation til at engagere sig og ændre sin 

adfærd nemmere og oftere.    
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Samtidig med at en adfærd eller en aktivitet simplificeres, kan reduktionsteknologi også være med til at æn-

dre en persons effektivitet og deres tilgang til at ændre deres adfærd. Her beskriver Fogg, hvordan det at få 

brugeren til at føle sig mere effektiv og derved have succesoplevelser, som noget der vil resultere i en mere 

positiv oplevelse. Det kan resultere i at øge sandsynligheden for at brugeren gør en større indsats for at påta-

ge sig den adfærd og anvende den oftere (ibid, s.32-33).   

 

Tailoring Technology: Persuasion Through Customization   

Fogg beskriver, hvordan man ved at designe teknologien specifikt til brugeren og brugerens interesser, 

nemmere kan ændre brugeres adfærd/attitude eller begge dele. Dette kan gøres ved at inddrage brugens per-

sonlige interesser og hvad der motiverer dem. Ved at sortere i informationen til brugeren kan man gøre det 

nemmere for brugeren, så de ikke selv skal sortere igennem en masse information, som de ikke finder rele-

vant og dermed mister interessen for at ændre deres adfærd/attitude eller begge dele. Informationen som er 

fremlagt af en teknologi, vil være mere overbevisende, hvis det er rettet specifik efter brugerens behov, inte-

resser, personlighed og den måde, hvorpå de bruger teknologien ifølge Fogg (ibid, s.38).    

 

Conditioning Technology: Reinforcing Target Behaviors   

Det sidste teknologiværktøj Fogg beskriver, som vi har valgt at tage med, omhandler, hvordan der igennem 

positiv feedback –og forstærkning kan påvirke folk til at ændre deres adfærd/attitude eller begge dele.   

Fogg forklarer, at dette værktøj er mest effektivt, hvis det bliver brugt lige efter en ønsket adfærd. Det vil 

sige, at der gives positiv feedback eller en positiv bemærkning umiddelbart efter at brugeren har udført den 

ønskede adfærd. Dog advarer Fogg også om, at det ikke bør være efter hver gang, da dette vil få værdien af 

den positive feedback til at falde og i sidste ende gøre den ligegyldig, hvis den er for nem at opnå. Positiv 

feedback er dermed mest effektiv, når den er uforudsigelig.    

Samtidig nævner Fogg også, at ved hjælp af forstærkelsen er der større sandsynlighed for, at brugerens ad-

færdsændring bliver permanent og en vane frem for et par enkeltstående adfærdsændrings situationer (ibid, 

s.50-53).    
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3.3.3.  Social Actors 

Den anden del af modellen er ”Computeres as Persuasive Social Actors. 

I modellen ”Figure 2.1.” ses Social Actor-delen af modellen. I denne del af modellen, vil vi fokusere på to 

forskellige områder:    

 rewarding people with positive feedback   

 modeling a target behavior or attitude    

Fogg beskriver fem primære typer af sociale afmærkninger, der kan være med til at få brugeren til at tage en 

beslutning eller ændre adfærd/attitude eller begge dele, når det kommer til computer produkter/programmer. 

Det fysiske aspekt, det psykologiske, sprog, sociale dynamikker og sociale roller. (ibid, s.91).   

Det fysiske aspekt kommer til udtryk i, at vi som mennesker umiddelbart stoler mere på ting og mennesker, 

der er æstetisk flotte og ser godt ud, frem for ting og mennesker, der er forfaldne eller ser snusket ud. Det 

betyder også at ting der er attraktive, om det er platformen eller en interface, vil have en større overbevis-

ningsevne end en utiltalende teknologi. Brugeren går automatisk ud fra, at fordi det ser flot ud, så er produk-

tet også intelligent og man kan stole på det (ibid, s. 92-94).  

Fogg fokuserer blandt andet, under sprog-delen på, hvordan vi igennem ros kan få en stor indflydelse på at 

ændre brugerens adfærd/attitude eller begge dele. Fogg har selv foretaget studier for at bakke denne hypotese 

op, samt refererer også til andre studier der understøtter dette (ibid, s. 103).   

I et af hans egne forsøg finder Fogg ud af, at ved hjælp af ros, om det er oprigtigt eller ej, får man en række 

følgevirkninger som er mærkbare, herunder: brugeren får det bedre med sig selv, de føler de har ydet godt, 

de finder interaktionen indtagende men vigtigst – de var i højere grad villig til at arbejde med computeren 

igen (ibid, s.105).   

 Når vi kigger på at rose brugeren, er det vigtigt at vi har en forståelse af, hvem der har hvilken rolle i forhol-

det mellem teknologien og brugeren (sociale roller). Når vi har et design som vores, hvor brugeren skal in-

teragere med designet, vil det give mening at have beskeder til brugeren i form af ros og andet. Derfor er det 

vigtigt, hvad der bliver sagt, samt hvor ofte og hvornår disse elementer hjælper. Ved for meget ros eller for 

mange bemærkninger bliver brugeren irriteret, og det får den modsatte effekt af den ønskede handling og 

ender med ikke at motivere brugeren. Fogg understreger, at man bør have mange forskellige former for ros 

og undgå at gentage sig selv og varierer de beskeder der formidles til brugeren (ibid, s. 115).   
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3.3.4. Anvendelse i projektet 

Idéen med vores app-design er at nedsætte forbrugers madspild ved en adfærdsændring. Dette gør vi ved 

hjælp af Persuasive Technology. Vi går ud fra at brugeren har downloaded applikationen med et ønske om at 

nedsætte deres madspild, og ved brugen af reduktionsteknologi vil vi gøre det så nemt som muligt for bruge-

ren af applikation at ændre deres adfærd og for at opretholde deres motivation til at ændre deres adfærd. Ved 

at introducere organisatoriske elementer i appen, vil brugeren få hjælp til at systematisere sine madvarer og 

derved sit madspild (Farr-Wharton, Foth, & Hee-Jeong Choi, Identyfying Factors (…) Food Waste, 2014, s. 

11).  

I appen har vi valgt, at når brugeren tilmelder sig appen kan de vælge mellem to forskellige motivationer: 

økonomi og miljø. Som tidligere fremhævet i “Problemfeltet”, kapitel 1.1, har vi valgt disse to motivationer, 

da vi ser i undersøgelser at økonomi og klima fylder meget i forbrugernes hverdag. Ved hjælp af Tailoring 

Technology kan vi udnytte brugerens originale valg om deres ønskede motivation, og derved skræddersy 

brugernes notifikationer og fakta, til at bibeholde motivationen til at blive ved med at bruge applikationen.  

I vores app bygger vi på interaktionen mellem mobilen og brugeren. Ved at give applikationen en stemme, 

opbygger vi et forhold mellem mobilen og brugeren. Derigennem er idéen at kunne ændre brugerens adfærd 

nemmere. Dette gøres på forskellige måder. Vi bruger Microsuasions elementet ved at indsætte små beske-

der, der fungerer som notifikationer, der fortæller dem, at de er godt på vej eller, ved at indsætte facts fra de 

motivationer, de har valgt til at starte med. Dette er et bevidst valg vi har taget da vi ved, hvilken brugerad-

færd vi vil ændre (Fogg, s.16-17). 

Vi kan også ved hjælp af Conditioning Technology, og fokus på sproget, give brugeren positive hints eller 

ros når de gør en ønsket adfærd - for eksempel udnytter brugeren en rest som de normalt ville have smidt ud. 

Her vil vi indsætte en besked direkte efter, der kunne for eksempel stå ”Super godt gået! Du har nu mindsket 

dit madspild! Fortsæt det gode arbejde”. Dette vil hjælpe til at holde brugeren motiveret til at ændre deres 

adfærd.  

Det sidste element vi har taget med, er designet. Det er vigtigt for os, at vores applikation fremstår trovær-

digt, og det har vi fokuseret på i selve designet af applikationen. Ved at lave udkastet i Photoshop har vi 

kunne give en virkelighedsnær imitation af, hvordan applikationen ville komme til at se ud i tilfælde af pro-

duktion. 
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4. Metode 

4.1. Den kvalitative metode 

Det kvalitative interview sigter mod at undersøge i beskrivelse og ord, frem for i tal og kvantitet, som gør sig 

gældende for den kvantitative interviewmetode. Det giver muligheden for en nuanceret beskrivelse af inter-

viewpersonens liv samt for nøjagtige detaljer, der er fremtrædende aspekter i det kvalitative interview (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 46). Anvender man derimod den kvantitative metode, vil der være fokus på kategori-

seringer af variationer frem for, hvorfor disse variationer forekommer. Netop denne mulighed for at under-

søge, hvorfor forbrugerne handler og oplever ting som de gør, gør den kvalitative metode interessant for 

dette projekt.  

Ydermere ser vi i den kvalitative metode, at kvalitative interviews har til mål at afsøge både det faktuelle 

plan og meningsplanet. For at dette kan lykkedes, er det som interviewer nødvendigt at lytte til, hvad der 

eksplicit bliver beskrevet, men også at læse det, der bliver sagt mellem linjerne (ibid, s. 48). Meningen, der 

kan og skal tolkes fra det kvalitative interview, findes ved fortolkningen af både interviewpersonens svar, 

men også ved at analysere kropssprog, ansigtsudtryk og stemning. Derfor er det vigtigt, at intervieweren 

lægger vægt på at være oplyst om emnet for interviewet, således at der også er overskud og overblik til at 

fange både det faktuelle men også meningen. 

Selvom den kvalitative metode til interview omtales som en metode, afhænger resultatet af interviewet sær-

deles af interviewerens færdigheder (ibid, s.102). For at få et brugbart resultat af sine interview, skal der 

skabes en fin balancegang mellem beherskelse af de relevante metoder og teorier, der er relevant for den 

kvalitative metode, og praktiske færdigheder og personlig indsigt. Derfor er det naturligt, at måden at lære at 

mestre den kvalitative metode, er gennem anvendelse og mesterlære, hvor man iagttager og imitere gode 

eksempler (ibid s. 105) 

 

4.1.1. Anvendelse i projektet 

I projektgruppen har vi valgt at anvende den kvalitative metode ved de interviews, som vi vil foretage, for at 

belyse forskellige forbrugeres tilgang til madspild samt deres test af projektgruppens app. Baggrunden for at 

vælge den kvalitative metode findes i, at vi i projektgruppen har brug for at teste vores apps funktionalitet og 

brugervenlighed, hvor vi har brug for uddybende svar og konstruktiv kritik. Havde vi valgt at anvende en 

kvantitativ metode til testen af vores app, ville vi kunne måle på, hvor mange der er tilfredse eller utilfredse 

med appen, samt måle på om nogle forud besluttede forbedringer, er interessante for interviewpersonerne. Vi 

kunne have valgt at anvende denne tilgang, og ville på den måde også have nået ud til en langt større og me-
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re repræsentativ interviewgruppe. Dog ville vi kun modtage svar og kritik på punkter, vi allerede selv havde 

overvejet. Ved at anvende den kvalitative metode, kan vi få uddybende svar og vi har tilgang til interview-

personernes uforstyrrede tanker om appen. Ved derfor at anvende den kvalitative metode, på en langt mindre 

gruppe interviewpersoner, bliver brugertesten af appen brugbar i forhold til at give os input til funktionalitet, 

brugervenlighed og anvendelighed fra en person, der kan snakke frit og til dels uforstyrret af spørgsmål. 

Vi har i projektgruppen valgt at udforme interviewet som et semistruktureret interview med færre og bredere 

spørgsmål, i stedet for en mere lukket tilgang med mange spørgsmål, der skal besvares. Ved at vælge denne 

semistrukturerede tilgang, håber vi at kunne få en dybere indsigt i interviewpersonens holdninger samt have 

mulighed for at forfølge en retning som interviewpersonen udpeger. Dette giver os mulighed for at forfølge 

kommentarer om problemer med appen, som vi ikke havde forudset, og på baggrund af dette, kan vi tilpasse 

appen efter brugernes behov.  

I forhold til at undersøge interviewpersonernes rutiner omkring mad og holdninger til madspild, har vi i pro-

jektgruppen også valgt den kvalitative metode. Vi kunne have undersøgt rutiner og holdninger til madspild 

gennem den kvantitative metode, og spurgt ind til, hvad der motiverer dem til at formindske madspild, hvor 

tit de laver mad, hvor tit de smider mad ud og så videre, men dette kræver igen, at vi stiller nogle kriterier op, 

som interviewpersonerne kan svare inden for. Dette kan medføre, at vi ikke får en korrekt afspejling, da vi 

umuligt kan have alle mulige svar med. Ved at kigge på en mindre gruppe interviewpersoner med den kvali-

tative metode, kan vi få et mere konkret billede af deres rutiner og holdninger, samt vi har mulighed for at 

observere deres køleskab og madpraksisser, samt forfølge retninger som ikke er mulige med den kvantitative 

metode.  

Vi anser disse interviews for at give os input og information på flere områder. Først og fremmest skal inter-

viewene anvendes til at skabe empiri til vores projekt, således at vi kan arbejde videre med madspild i danske 

husholdninger og vores app-design. Derudover forventer vi, at disse interviews kommer til at være en del af 

vores læring om den kvantitative metode samt, hvordan denne anvendes i praksis. Derfor har vi i projekt-

gruppen fokus på, at alle projektgruppemedlemmer deltager i de forskellige faser, der er en del af at afvikle 

et kvalitativt interview. 

 

4.2. Interviewtilgang 

I følgende afsnit vil vi gennemgå vores tilgang til selve interviewet, hvordan vi har udvalgt vores interview-

personer samt hvem de er, og hvordan vi har fundet vores tematikker, og hvordan vi har arbejdet med dem i 

projektgruppen. 
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Da vi skulle beslutte os for vores fremgangsmåde, i henhold til vores interviewdel, kiggede vi som tidligere 

nævnt på den kvalitative metode. For at få så høj en responsprocent på, hvad der kunne forbedres som mu-

ligt, valgte vi en fremgangsmåde med fem interviewpersoner (Nielsen & Landauer, 1993). Idéen var oprinde-

ligt at have to runder med interviews, for at arbejde med det iterative design. Efter at have konsulteret vores 

vejleder blev vi dog enige om, at grundet tidsmangel blev vi nødt til at afgrænse os og holde det til én inter-

viewrunde.  

I forhold til hvordan vi kunne teste vores design, var det ikke realistisk at lave en faktisk udgave af vores 

app-design. Derfor besluttede vi at lave et udkast til den i Photoshop. Vi tog udgangspunkt i vores originale 

storyboarddesign vi lavede til “Design og Konstruktion 1”-eksamen i oktober og byggede videre på det. Der-

fra var idéen at printe alle slidesne ud og gennemgå dem som var det en app man kiggede i med interview-

personerne. Dette gjorde, at vi også kunne have flere mulige udfald når interviewpersonen tog et valg.  

I det næste afsnit vil vi introducere vores interviewpersoner samt vores valgte tematikker. 

  

4.2.1. Introduktion af interviewpersoner  

Som tidligere nævnt i kapitel 1.5, “Afgrænsning”, har vi valgt vores målgrupper ud fra en rapport fra Land-

brug og Fødevarer (Markedsanalyse - Udvikling I Danskernes Madspild, 2013). Umiddelbart var tanken, at 

den nemmeste måde at komme i kontakt med potentielle interviewpersoner var igennem Facebook. Vi lavede 

derfor et opslag som lød som følgende: 

“Hej FB-venner 

Min studiegruppe og jeg skriver projekt om unge danskeres madspild. I den forbindelse kunne vi 

rigtig godt tænke os at besøge 5 unge mennesker (mellem 20 og 35) der har eget madbudget, det 

vil sige du må godt bo sammen med andre, men i må ikke deles om udgifterne til mad. 

Det vil blive meget stille og roligt. 2 interviews hjemme hos jer, ét her i oktober og et i slutningen 

af november starten af december. Vi vil gerne tale om jeres madvaner, om jeres madspild, kigge 

lidt i jeres køleskab og snakke om et app-design vi arbejder på. Vi kommer 2-3 stykker til dig, og 

tager gerne kage eller øl med. 

Skriv en PB hvis det har interesse eller hvis du kender nogen der kunne være interesseret” (Face-

book indlæg, 2019) 

Vi fik tre henvendelser fra venner og bekendte som godt ville medvirke. To af dem var unge under 25 år som 

enten studerede eller nyligt var færdig med studiet. Den anden var en familiemor. De sidste to personer hen-
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vendte vi os selv til. Vi følte, at vi manglede en ældre repræsentant i vores enkelthusstands målgruppe, så vi 

henvendte os til en erhvervsaktiv 32-årig mand. Derudover følte vi også, kun at have én repræsentant i fami-

liemålgruppen ikke var tilstrækkeligt, så vi fandt en familie mere og havde dermed fundet vores fem inter-

viewpersoner. 

Interviewene blev afholdt af to-tre projektgruppemedlemmer, hvor én styrede interviewet og stille spørgsmå-

lene, og den anden tog noter til kommentarerne i designdelen, så vi vidste præcist hvilke slides der var tale 

om, når interviewpersonen gav os feedback.  

 

Baggrundsviden om interviewpersonerne 

Enkeltpersonhusstanden er i opgaven defineret som personer, der enten bor alene eller personer som har et 

individuelt madbudget/madpraksis, men bor sammen med nogen.   

 Alexander er 23 år gammel og læser datalogi på KU. Han bor alene i en studiebolig i København. Han er 

vokset op med en familie, der var bevidst om madspild og for ham er det primært det økonomiske aspekt, der 

motiverer ham til at nedsætte sit madspild. Alexander laver mad hver dag, og går mere op i at få spist sine 

rester end hvad han spiser hvornår. For eksempel spiser han ofte rester til morgenmad, for at sørge for at få 

dem spist. Han har ofte venner på besøg og laver mad til dem. 

 Søren er 32 år, han er farmaceut og arbejder indenfor medicinalindustrien. Søren bor i København, alene, i 

en lejlighed. Søren har lavet mad fra han boede hjemme, men er først rigtig begyndt at gå op i det, da han 

flyttede hjemmefra for 12 år siden. Ligesom Alexander laver han også mad hver dag og går meget op i at få 

spist sine rester, om det så er dagen efter til morgenmad eller til aftensmad. Til frokost spiser Søren på sit 

arbejde og fortæller også her, at det er vigtigt for ham at spise op og ikke tage mere end han kan spise. Søren 

er meget bevidst om, at mad kan have mere end én funktion og sylter eller fermentere gerne madrester, hvis 

han kan komme til det, for at forlænge madrestens levetid.   

 Sandra er 23 år og er lige blevet færdig på studiet. Hun arbejder deltid og er jobsøgende. Hun bor i en lejlig-

hed, sammen med en veninde, i København. De spiser ofte sammen ved spisebordet, dog laver de mad sepa-

rat og har separate madbudgetter/praksisser. Sandra laver næsten mad hver dag, og hun beskriver sig selv 

som et vanemenneske og har omtrent 10 retter hun laver. Hun har svært ved at finde nye retter, som hun kan 

tilføje til sit repertoire. Hun beslutter sig som regel for, hvad hun skal lave til aftensmad på vej hjem fra ar-

bejde. Hvis hun en sjælden gang i mellem spiser morgenmad er det hjemme, mens frokosten består som regel 

af rester fra dagen før eller mad fra ”Føtex Food”.  
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 Alabama er 35 år og oprindeligt fra USA, men har boet i Danmark i flere år. Hun bor sammen med sin mand 

Christian på 37 år, der er advokat, og deres to drenge Thomas og Frederik på 8 år og 4 år. Til dagligt arbejder 

Alabama for en bæredygtig og miljøfokuseret tænketank. Hun har tidligere arbejdet med organisationer som 

for eksempel “Stop spild af mad” og går derfor meget op i madspild og miljø. Dette vidste projektgruppen 

ikke, da vi gik ind til interviewet, men det gjorde ingen forskel og vi fortsatte som med alle andre interview-

personer. Familien får leveret en vegetarkasse fra Aarstiderne en gang om ugen, hvor der er til fire personer. 

Alabama beskriver den yngste af hendes drenge som kræsen, men at den ældste går op i at spise alt, og at det 

skal være miljørigtigt og bæredygtigt. 

 Sofia er 32 år og bor i en lille by uden for Roskilde med sin mand Casper på 40 år og deres to piger Sille på 

9 år og Mina på 7 år. Sofia arbejder til dagligt fuldtid med IT og oftest er det hende, der bestemmer hvad de 

skal have at spise, dog er det manden Casper, som laver maden. For Sofia er det, det økonomiske aspekt der 

fylder og ikke miljøet. De har høns så de kan få æg derfra og hønsene spiser de rester, som ikke bliver gemt 

til madpakker. Reducering af madspild er vigtigt for Sofia og hun går meget op i at få brugt alt. De planlæg-

ger som sådan ikke uge for uge, hvad de skal spise men i stedet er det baseret på hvad der bliver taget op af 

fryseren, og hvad der kan bruges fra køleskabet for at undgå spild.   

  

4.2.2. Tematikker  

Vores tilgang til, hvordan vi skulle gribe vores analyse an og strukturere den, blev fundet ved at kode vores 

interview.  

Efter vores endte interviews delte vi de fem interviews ud i projektgruppen, således at alle havde ét interview 

hver at transskribere. Efterfølgende delte vi os i to grupper af henholdsvis to og tre personer for at kode in-

terviews. Gruppen på to fandt tematikker i egne transskriberede interviews og derefter i makkerens inter-

view. I gruppen på tre roterede de. Derefter satte vi os sammen i de små grupper og fandt fælles tematikker 

og sammenlignede vores noter.  

Derefter mødtes vi i hele projektgruppen og diskuterede de forskellige tematikker og fandt fælles navne for 

disse.  

Da vi mødtes i projektgruppen, fandt vi frem til følgende tematikker som alle havde ramt på den ene eller 

den anden måde:  

 Økonomi – som en motivation  

 Klima/bæredygtighed – som en motivation  
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 Rester – hvad anses som rester af interviewpersonerne 

 Resteudnyttelse – hvordan udnyttede interviewpersonerne deres rester  

 Madplanlægning – planlagt madlavning eller tilfældig eller sporadisk indkøb  

 Holdbarhed – interviewpersonernes viden om madvarers holdbarhed  

 Holdbarhedstræ - specifik feedback til funktionen “holdbarhedstræ” i appen  

 Opskriftinspiration – interviewpersonernes behov for inspiration til nye opskrifter eller til at få brugt 

madvarer de har svært ved at få brugt  

 Madspild – interviewpersonernes definition af madspild  

 Positiv app feedback – funktioner som interviewpersonerne synes godt om  

 Forbedringsforslag – funktioner som interviewpersonerne synes kunne forbedres eller helt nye tiltag 

til appen  

 Negativ feedback – funktioner som interviewpersonerne absolut ikke synes fungerede for dem   

 Unødvendigt/virker ikke – funktioner som ikke virkede nødvendige for den enkelte interviewperson 

eller som de fandt irrelevant/ikke forstod hvordan virkede  

 

4.2.3. De endelige temaer  

Efter at have diskuteret temaerne kom vi også frem til, at det gav mening at dele analysen op i to dele: 

1. interviewpersoners madpraksisser 

2. interviewpersonernes holdning til vores app-design, samt hvilke forbedringer der kan laves med 

henblik på en videreudvikling af designet.   

Til de to grupper besluttede vi os for at fokusere på følgende tematikker:   

 

Første del: madpraksisser 

 Madspild: 

o Hvad anser interviewpersonerne som madspild, og hvad er deres syn på deres eget madspild  

 Organisering af madudnyttelse i hverdagen: 

o Hvordan udnytter vores interviewpersoner deres rester i hverdagen, og hvordan organiserer 

de sig selv i forhold til indkøb, planlægning af mad, holde styr på hvor lang tid deres mad 

kan holde sig, og hvor/hvordan får de deres inspiration til hvad de skal lave (opskriftinspira-

tion)  
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 Motivation: 

o Hvad motiverer brugerne til at mindske deres madspild? Er det økonomiske eller det klima-

tiske vigtigst og hvorfor? 

  

Anden del: interviewpersonernes holdning til vores app-design, samt hvilke forbedringer der kan laves 

med henblik på en videreudvikling af designet 

 Brugerfeedback – hvad synes de om vores 1. app?: 

o Herunder både positiv og negativ. Hvilke funktioner synes vores interviewpersoner der vir-

ker for dem i deres hverdag og hvorfor. Hvilke funktioner virker ikke til deres hverdag og 

hvorfor. Hvordan tænker de at de vil bruge vores app til at nedsætte deres madspild  

 Forbedringsforslag - vad synes vores interviewpersoner skal ændres og hvordan kan vi integrere æn-

dringsforslagene i appen. 

o Analyse af hvad kan gøres anderledes i forhold til det fysiske design, funktioner samt 

nudges. Herunder hvilke funktioner der kunne laves mere brugervenlige og mere 

relevante.  Hvordan vi kan kombinere deres forbedringsforslag med det vi kunne se ikke 

virkede, og hvordan vi samler det til én fungerende app efterfølgende.   
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5. App-design 

5.1. Baggrundsinspiration til appen baseret på tidligere forskning og undersø-
gelser 

For at lave det bedst mulige designudkast til en app, der kan fungere som et værktøj til at nedsætte forbruge-

rens madspild, har vi kigget på en række artikler og forskning, der tidligere er lavet. Vi har primært støttet os 

op af Farr-Wharton, Foth, & Chois artikel ”Identifying Factors That Promote Consumer Behaviours Causing 

Expired Domestic Food Waste” (2014). Selvom denne forskning ikke er foretaget i Danmark, ligger dens 

resultater sig stadig tæt op af en dansk rapport vi også har brugt - “Madspild - Forstudie af forbrugeradfærd 

med henblik på nudging” udgivet i 2016 af Miljøstyrelsen, derfor har vi kunne bruge resultaterne deraf. Der-

udover har Farr-Wharton et al senere har udviklet deres egen app – bygget på denne forskning, som vi også 

har kigget på, da vi skulle designe vores egen app. Vi vil primært bruge rapporten fra Miljøstyrelsen (2016)  

til ar benytte deres forstudie og bygge videre på deres fund.  

Det første som Farr-Wharton et al (Identifying factors (…) Food Waste, 2014) fokuserer på i deres artikel er, 

hvilke årsager der er til at forbrugerne spilder så meget mad som de gør. Her peger de på tre centrale ting 

som er: indkøb, opbevaring, og madlavning og indtagelse. Disse årsager bliver også benævnt i Miljøstyrel-

sens (2016) ovenstående rapport, hvor de nævner de fem primære årsager til madspild i private husholdnin-

ger er: indkøb, herunder koordinering mellem husførende og impulskøb, opbevaring, tilberedning, servering 

og afrydning. Disse årsager har vi valgt at tage med i udarbejdelsen af vores appdesign. For at kunne designe 

et succesfuldt app-design, må vi have en god forståelse for hvorfor husholdninger spilder mad, altså hvilke 

primære årsager er det, og hvordan kan vores app benyttes som et værktøj til at nedbryde de dårlige vaner 

der gør det, eller hjælpe til at få nye vaner der nedsætter deres madspild.  

 

5.1.1. Årsager 

Indkøb 

En årsag til madspild er ofte, at forbrugerne er uorganiserede i forhold til indkøb. Forbrugerne får ikke kigget 

i køleskabet inden de køber ind eller skriver ikke en liste. Dette medfører til tider et dobbelt køb af en vare de 

allerede har og kan medføre et unødigt madspild (Farr-Wharton et al, Identifying Factors(…) Food Waste, 

2014). Et andet problem er, at forbrugeren har rester i køleskabet som de glemmer, eller som de glemmer 

udløbsdatoen på og af frygt for at blive syge, smider de ud frem for at spise det og risikere at blive syge 

(ibid, s.8).  
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Til disse problemer har vi to løsninger. Det første bygger på, at få forbrugeren til at indtaste deres madvarer, 

så de kan se hvad de har i køleskabet når de står nede i for eksempel Netto og ikke har lavet en liste.  

Til det andet problem har vi netop tiltænkt vores notifikationer, der vil poppe op når resten er ved at udløbe 

så forbrugeren bliver mindet om det. Derudover vil vores funktion ”resteretter” kunne hjælpe med nedsættel-

sen af udsmidning af produkter, hvor man ikke kan købe dem enkeltvis og som derfor bliver en udsat gruppe, 

når forbrugeren skal finde inspiration til at bruge resterne af varen, ifølge Farr-Wharton et al (Identifying 

Factors(…) Food Waste, 2014, s.7).  

 

Opbevaring og organisering 

Farr-Wharton et al (ibid, s.5-6) nævner at i deres interviewpersoners organisering, eller mangel på samme, er 

også en årsag til madspild. Resultaterne viste at de fleste af interviewpersonerne havde noget viden omkring, 

hvad de præcis havde i deres opbevaring, men at langt de fleste havde madvarer der udløb og blev spildt 

unødvendigt fordi de havde glemt, at de havde madvaren. Derudover ses det også at forbrugerne opbevarer 

deres madvarer ukorrekt, hvilket kan medføre til spild af mad, fordi holdbarheden nedsættes ved forkert op-

bevaring (ibid, s.7).  

Til dette problem har vi opbygget vores app som et køleskab og forsøgt at sætte madkategorierne, hvor det er 

anbefalet at opbevare madvarer i køleskabet. For eksempel vil grønt stå i bunden, hvor det er mindre koldt så 

det ikke “får frost” og fordærver hurtigt.  

 

Madlavning og indtagelse  

”Firstly, these findings suggest consumers could benefit from a better understanding of food 

edibility, including when food can still be consumed safely.” 

(ibid, s. 6). 

Både under selve madlavningen, hvor der kan herske tvivl om et vist produkt stadig kan spises, samt om man 

kan genbruge eventuelle grønsagsrester til andet, ses der også et stort spild ifølge Farr-Wharton et al (ibid, 

s.8). Samtidig mister forbrugeren også lysten til at spise en rest de allerede har spist minimum én gang og 

ender med at smide resten ud, eller ikke at få den spist i tide (ibid, s.8).  
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Dette er også noget der nævnes i rapporten fra Miljøstyrelsen (2016). Her nævnes, under hvorfor forbrugeren 

smider mad ud som godt kunne være blevet spist, årsager som: ”overdreven forsigtighed, usikkerhed og 

tvivl, angst for at noget er ulækkert” (2016, s.35). Baseret på det, har vi valgt at lave funktionen ”holdbar-

hedstræ” som er baseret på fødevarestyrelsens model ”Tjek Datoen, hvad gør jeg, når madvarens holdbar-

hedsdato er udløbet” (Forbrugerrådet Tænk, & Fødevarestyrelsen, 2014, i håb om at kunne hjælpe forbruge-

ren til at tage nogle beslutninger, om at bibeholde et produkt som førhen ville være blevet spildt.  

Alt i alt skal vi altså ifølge Farr-Wharton et al (Identifying Factors (…) Food Waste, 2014) fokusere på føl-

gende for at ændre forbrugernes madspildsvaner: 

 Forbrugerens forhåndsviden om, hvad der er til rådighed i deres husholdning  

 Forbrugerens viden omkring, hvor den varer befinder sig i husholdningen (i køleskabet, fryseren 

etc.) 

 Det de kalder “Food Literacy”. Forstået på den måde, at forbrugerens forståelse af mad og hvordan 

man kreativt bruger ingredienser for at undgå madspild. Der tales også om en forhåndsindstilling, 

der kan være negativt farvet på grund af dårlige oplevelser tidligere med en madvare, som medfører 

at forbrugeren smider resten ud præmaturt.  

(ibid, s.10) 

Med dette i mente kan vi gå i gang med at designe vores app med intentionen om at ændre forbrugernes 

madspildsvaner.  

 

5.1.2. App-inspiration 

Da vi kiggede på, hvordan vi gerne ville lave vores app, havde vi vores egne idéer om, hvad der var proble-

mer, baseret på vores egne husholdninger, men samtidig ville vi også have et vidensgrundlag inden vi ville 

teste vores app på vores interviewpersoner. Gennemgangen af vores app-design og vores designrationale vil 

ske i næste afsnit. 

Vi kiggede på to forskellige artikler der begge omhandler applikationer der tidligere er lavet i forbindelse 

med madspild. “Food Talks Back – exploring the role of mobile applications in reducing domestic food 

wastage" (2014) er skrevet af samme forfattere som vi brugte i overstående afsnit: Farr-Wharton, Foth, & 

Choi. I denne artikel har de taget en prototype af deres app “EatChaFood”, som de har udviklet på baggrund 

af den forskning de lavede i ovenstående artikel, og sammenlignet deres app med to andre madspildsapplika-

tioner i en brugerundersøgelse. Det giver os et godt overblik over tre forskellige applikationer, som har for-
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skellige funktioner.  “Save the Kiwi: Encouraging better food management through behaviour change and 

persuasive design theories in a mobile app” (Aydin, Micallef, Lovelace, Li, Cheung, & Girouard, 2017) 

fokuserer på at bruge adfærdsændringsteknologi og derved får vi dækket så meget som muligt. Fælles for 

dem alle er at de alle sammen har lavet brugerundersøgelser på deres design, som vi har kunnet læne os op 

ad og derefter tilføje hvad vi fandt relevant til vores applikation.  

I “Food Talks Back” (Farr-Wharton et al, 2014) er der tre forskellige applikationer med forskellige fokus-

punkter. 

 Fridge Pal fokuserer på: 

o At lave og organisere indkøbslister 

o Tilføje madvarer manuelt ved scanning af barkoden eller fra tidligere indkøbslister 

o Vise og ændre madvarer tilføjet til appen i enten køleskabet, fryseren eller tørvareskabet  

o Søge på opskrifter ved at bruge de varer der er tilføjet til appen 

o Push notifikationer der advarer brugeren om hvornår en varer er ved at udløbe 

(Farr-Wharton et al, Food Talks Back, 2014, s. 353). 

 LeftoverSwap forbinder forskellige brugere af appen så de kan dele mad. Dette er ikke relevant for 

vores design, og vi har derfor valgt at afgrænse og ikke medtage denne del. 

 EatChaFood opfordrer brugeren til at bruge maden inden udløbsdato. Dette gøres ved hjælp af farve-

koordinering og notifikationer. Brugeren kan også dele varer med andre brugere igennem en funkti-

on de kalder “Fridgescope” (Farr-Wharton, Food talks back, 2014, s. 354). 

I appen “Save the Kiwi” fokuseres der primært på det som værende en interaktiv app der bruger Persuasive 

Technology til at ændre brugerens adfærd. Det vil de primært gøre ved at have positive og negative for-

stærkninger. De vil overbevise brugeren om at spise deres mad ved hjælp af notifikationer der vil advare om 

“bedst før” datoer, samt hvornår en mad teknisk set ikke burde blive konsumeret. De ser appen som en del af 

et inventarsystem, hvor man kan indsætte varer ved enten at scanne eller efterhånden som teknologien udvik-

ler sig – at det uploades automatisk (Aydin et al, 2017, s. 2368). Da denne app udelukkende fokuserer på, 

hvad der fungerer for dem, vil vi ikke bruge dem i vores “hvad virker ikke for tidligere applikationer?” i 

afsnittet under.  

 

  



Side 36 af 70 

 

Hvad virker for tidligere applikationer? 

I “Food Talks Back” (Farr-Wharton et al, 2014, s. 357-359) lægger de vægt på at følgende ting er blevet 

anset for at være brugbare i deres undersøgelser: 

 Visse af interviewpersonerne fandt notifikationerne brugbare, andre slog dem fra.  

 Informationer om udløbsdatoer etc. nedsatte størstedelen af interviewpersonernes spild, da de vidste 

hvad de havde i køleskabet og fryseren.  

 At få opbrugt en varer der tidligere var blevet brugt til et andet måltid ved hjælp af et opskriftskarto-

tek.  

 At tilføje varer nedsatte unødvendig udsmidning, da de blev påmindet om at det fandtes.  

 At begge applikationer gav brugeren en højere “food literacy” og dermed nedsatte deres madspild.  

I “Save the Kiwi” (Aydin et al, 2017, s. 2370) deler de følgende resultater med fokus på Persuasive Techno-

logy: 

 50 % af interviewpersonerne ville bruge funktionen “Tell me how to use it” som hjælper med at fin-

de nye opskrifter til at bruge varer der er ved at udløbe.  

 Alle interviewpersonerne var sikre på at en app som denne ville hjælpe dem til at være mere organi-

serede, købe mindre ind, have mindre madspild og være mere opmærksomme på indholdet i af varer 

i deres hjem.  

 Interviewpersonerne nævner også at de positive forstrækninger hjælper til at motivere dem til at bli-

ve ved og blive bedre.  

 

Hvad virker ikke for tidligere applikationer? 

I “Food Talks Back” (Farr-Wharton et al, 2014) er det følgende som brugerne har negativ feedback til:  

 Dataindtastning i forhold til madvarer. Vi er opmærksomme på dette, men ved også at uanset hvad, 

vil det altid være et problem, da det er en kedelig aktivitet.  

 Dataindtastning med scanner “F2 stated their excitement to use the barcode scanner on Fridge Pal, 

but reported losing enthusiasm after some products were not recognised” (ibid, s. 354). 

 Automatisk udløbsdato på varer gav ukorrekt information.  

 Brugeren ønskede at de kunne indtaste alt manuelt.  
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Vi kan konkludere, at det er de samme problemer forbrugerne har når det kommer til madspild. Det er især 

under indkøb, selve madlavningen og indtagelsen af måltidet at spildet opstår (Miljøstyrelsen, 2016). Når vi 

kigger på vores app-design, er det ved disse problemer vi skal have vores fokuspunkter. Ved at kigge på dis-

se applikationer, som allerede er lavet, kan vi også se at forbrugernes forståelse af mads holdbarhed kan op-

timeres, samt der er behov for nogle organisatoriske værktøjer. Samtidig er det også synligt, at der er visse 

behov fra teknologien, men som den end ikke kan leve op til, og at det betyder brugeren mister interessen for 

det, når teknologien ikke fungere optimalt som for eksempel en scanner (Farr-Wharton et al, Food Talks 

Back, 2014). 

 

5.2. Designrationale 

Til “Design og Konstruktion 1” eksamen i oktober 2019 udarbejdede vi den første prototype af vores app-

design og dertil udarbejdede vi et designrationale. Der forklarerede vi, hvilke tanker vi havde gjort os om 

designet, målgruppe og anvendt teori. Vi har valgt at tage vores designrationale med i opgaven, da vi har 

brugt det som en progressionsindikator, samt grundlag for vores første app-design.  

Designrationale fra “Design og Konstruktion 1” eksamen, oktober 2019: 

‘’Vi har valgt at udarbejde et produktorienteret designrationale. Vi har valgt dette, eftersom 

at vi i vores semesterprojekt ønsker at konstruere en applikation der kan hjælpe forbrugerne i 

private husholdninger, med at nedsætte deres madspild. Derudover vil vores applikation også 

fokusere på at informere brugeren om forskellige madvarekategoriers holdbarhed, og hvor-

dan brugeren kan opbevare deres madvarer på den mest optimale måde. Vores målgruppe er 

unge, i alderen 20-35 år. Vi føler, at det er en passende målgruppe at rette en applikation ef-

ter, da det er velkendt, at aldersgruppen for det først er komfortable med at bruge en smart-

phone og/eller tablet. For det andet er det også en aldersgruppe som regelmæssigt benytter 

”smart devices” til at effektivisere sin hverdag, og dermed ofte har smartphones eller tablets 

på sig fysisk, hvilket gør det nemt for dem at komme til applikationen. Til slut, i og med denne 

aldersgruppe er vant til at benytte applikationer, burde det være nemmere for dem at tilvænne 

sig appen og bruge den aktivt i hverdagen. Applikationen har til formål at være brugervenlig 

og nem at implementere i hverdagen. Vi har derfor valgt at begynde vores applikation med en 

gennemgang af dens funktioner og generel brug. Det skal være så nemt som muligt at begynde 

at benytte applikationen. Vi ønsker ikke at brugeren skal ofre mere tid end højest nødvendigt, 

og at introduktionen vil være tilstrækkelig til at brugeren kan færdes komfortabelt i applikati-

onen. Begrebet ”Techne” har en væsentlig rolle i vores applikation. Vi har opbygget applika-
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tionen på gruppens personlige erfaringer og viden, som vi har om madspild og manglende 

udnyttelse af rester. Da vi selv falder ind under vores valgte målgruppe, har vi fokuseret på de 

egenskaber, som vi selv sætter pris på i en applikation, og taget elementer fra andre applika-

tioner, som vi føler er nyttige og opfordrer en til at blive ved med at anvende applikationen. 

Nudges og fakta er også indarbejdet. Vi har valgt dette, da vi ønsker at minde brugeren om, 

hvorfor de har valgt at nedsætte deres madspild, og dermed også motivere brugeren til at 

fortsat bruge applikationen. Derudover kan begrebet ”Fronesis” benyttes til at forklare ap-

plikationens fokus. Vi har valgt applikationen som design, da vi ønsker at oplyse forbrugerne, 

samtidig med de har et værktøj de kan bruge. Det er tydeligt, at der er flere som gerne vil væ-

re en aktiv del i at forbedre miljøet, men samtidig føler det er uoverskueligt, og ikke ved, hvor 

de skal starte. Vi antager derfor, at det er nemmest at starte med noget der er håndgribeligt 

og ikke kræver en enorm adfærdsmæssig omvæltning. Applikationen vil derfor være en stærk 

faktor, for brugeren, at støtte sig op ad, når de skal tillægge sig nye vaner, som nemt og effek-

tivt vil gavne miljøet og klimaet. Vi startede vores problemkort med problemet: “For meget … 

Mindre madspild i danske husholdninger”. Dette problem kom vi frem til, ved at tage ud-

gangspunkt i vores semesterprojekts problemformulering som ligeledes omhandler madspild. 

Vi har fundet frem til nogle af årsagerne til problemet, og hvilke konsekvenser der kan opstå 

heraf. Vi har derefter vendt problemkortet om og fundet løsninger på problemet ved hjælp af 

Coloured Cognitive Mapping (CCM), og de redskaber vi lærte i Jan Pries-Heje’s forelæsnin-

ger. Vi startede ud med en løsning der hed “Formindsk... forøg madspild i danske hushold-

ninger”. Herefter kiggede vi på vores oprindelige årsager til problemet og lavede dem om til 

designløsninger. Vi har taget vores designløsninger og implementeret dem i vores applikation 

på forskellig vis. Vi har for eksempel taget vores designløsning “ informer... fejlinformation 

omkring madvares holdbarhed” og indsat den. Inspirationen til funktionen om oplysning i 

forhold til holdbarhed, kom fra et design fra Forbrugerrådet TÆNK som har en “tjekdatoen 

pjece”1. Vi har taget den som base og viderebygget på den. Vi har valgt at lave vores design 

interaktivt, så brugeren kan få løsninger til, hvordan man tjekker om en varer skal smides ud 

eller ej. Herunder har vi indsat infobokse til at vejlede om opbevaring af fødevarer samt, 

hvordan man fysisk tjekker om fødevarer er fortsat holdbare ud fra lugt, smag og syn. Ved en 

videreudvikling af appen forestiller vi os at man ville kunne gå i flere detaljer under disse 

specifikke grupper, men vi har valgt at afgrænser for at kunne arbejde med et bredere aspekt 

af appen. Vi har inkluderet nogle konsekvenser fra vores CCM, som vi har indsat som motive-

rende faktorer i form af facts eller gode råd til mindre madspild. De kan ses som ”facts/gode 

råd” i Storyboarded.”” 

 (Christoffersen, Lindqvist, Luther, Madsen, Safft, Designrationale, 2019). 
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Efter vores storyboard til “Design og Konstruktion 1” eksamen udkast valgte vi at ændre vores målgruppe til 

“enkeltpersonsstande samt børnefamilier”, som tidligere nævnt i vores afgrænsning afsnit 1.5.  Dertil har vi 

også lavet en version af vores app-design som læner sig op ad det originale design, men som har taget højde 

for den litteratur vi har læst. Vi har blandt andet brugt B.J. Foggs teori om det fysiske aspekt. Her fokuserer 

han på hvordan man kan give en teknologi mere troværdig ved at gøre den æstetisk tiltrækkende, da det gør 

produktet mere troværdig. Nedenunder i “Eksempel 1” ses for eksempel det nye design af holdbarhedstræet. 

Træet skulle fungere som en interaktiv platform, hvor når man trykker på en boks kommer det næste 

spørgsmål op, som til sidst vil munde ud i en anbefaling: enten at spise det eller smide det ud.  

Vi har samtidig også igennem litteratur kunne fastslå, at det ikke er nok at kun have en klimamotivation, da 

økonomi stadig fylder rigtig meget i forbrugernes hjem når det kommer til at nedsætte deres madspild, som 

vi dækkede i afsnit 5.1. Det har vi kunne implementere i vores nuværende app.  

Det originale storyboard har været en god grundsten til at kunne viderebygge designet til vores app. Mange 

af de problemer og løsninger, som vi fandt frem til oprindeligt ved hjælp af Coloured Cognitive Mapping har 

vi kunnet direkte implementere i vores nuværende app. For eksempel i forhold til resteretter, havde vi en 

løsning som byggede på en database, der kunne hjælpe med at finde opskrifter eller inspiration til at bruge 

resten og implicit forbedre forbrugerens madforståelse. 

Vi har også forsøgt at gøre appen så virkelighedsnær som muligt ved at have en klassisk “drop-down” menu 

i øverst venstre side, samt en bruger øverst i højre hjørne. På “Eksempel 2” ses vores virtuelle køleskab. Idé-

en var at lave en så rigtig repræsentation af, hvor man ville opbevare specifikke grupper af varer i virke-

ligheden.  
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Sidst men ikke mindst har designrationalet givet en god grobund for hele designet, og hjulpet os til at stille 

de rigtige spørgsmål for at finde ud af, hvilke problemer vi gerne ville løse, samt at finde designløsninger, 

der lænede sig op ad en app.  

 

5.3. Komparativ analyse af Kwit-app 

I dette afsnit vil en komparativ analyse blive udarbejdet. Denne analyse fokuserer på en sammenligning af 

rygestop applikationen “Kwit” og vores app udviklet til semesterprojektet. Den komparative analyse har til 

formål at sammenligne udvalgte produkter med mere, indenfor et afgrænset analyseområde. Analyseformen 

gør det derfor muligt at skabe en forståelse af, hvorvidt der er en lighed mellem de udvalgte produkter. I 

denne analyse del vil den komparative metode arbejde som fundamentet, til at udvikle en forståelse for sam-

menhængen mellem de førnævnte applikationer (Boje, 2014). Ved at benytte den komparative metode kan vi 

finde frem til, hvilke ligheder og forskelle der kan identificeres, når de to applikationer bliver stillet over for 

hinanden. Med andre ord vil en komparativ analyse styrke applikationens legitimitet.  

Kwit er en højt rangeret ”sundhed og fitness” applikation, som har til formål at støtte brugeren i at blive ik-

ke-ryger for altid (Kwit: Apple App Store, 2019). Udviklerne bag Kwit beskriver applikationen, som en app 

“designet som et spil, og hjælper dig med at overvinde abstinenssymptomerne, (…) for at modstå ønsket om 

at ryge” (Home: Kwit , 2019). Mens Kwit fokuserer på at hjælpe brugeren til at stoppe med at ryge, fokuse-

rer vores app, som nævnt i “Problemfeltet”, kapitel 1.1, på at give brugeren redskaber som kan være med til 

at formindske madspild i private husholdninger. Alligevel kan en lighed mellem applikationerne identifice-

res, da begge apps målsætning er at være en del af brugerens daglige rutine og dermed at have en positiv 

effekt på brugerens livsstil. Dernæst er begge applikationer tilgængelige for alle som ejer en smartphone, 

hvilket dermed også gør det muligt at benytte begge applikationer, hvor og hvornår som helst, ud fra forud-
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sætningen om at brugeren nærmest altid har deres smartphone på sig. Selvom applikationerne er bredt til-

gængelige, opererer begge apps med en personlige tilpasning. I Kwit skal man oprette en bruger, hvorefter 

appen vil tiltale en ved navn (Register to use Kwit: F.A.Q: Kwit , 2019). Dette er også tilfældet i vores app, 

men som fremhævet i app-designet (Bilag 2), er det er dog også muligt at benytte vores applikation uden en 

bruger.  

Både Kwit og vores app fokuserer på at skabe en positiv ændring i brugerens vaner og adfærd. De har til 

formål at give brugeren de nødvendige redskaber til at ændre tidligere negative vaner til nye positive vaner, 

som brugeren har sat sig for ved at bruge applikationerne. Både vores app og Kwit lægger stor vægt på at 

motivere brugeren, eftersom det er motivationen som er med til at støtte brugeren i den adfærdsændrende 

proces. Applikationerne motiverer deres brugere på forskellige måder. En af de mest fremtrædende ligheds-

punkter mellem applikationerne, indenfor motivationen, er motivations- og fakta kortene, som kan opleves i 

begge applikationer. Som fremhævet i vores app-design (Bilag 2) vil brugerne modtage beskeder med fakta 

om madspild, hvilken forskel brugeren gør ved at benytte appen, samt hvorfor brugeren skal fortsætte med 

det gode arbejde. Dette er også tilfældet i Kwit, hvor brugeren modtager beskeder med motivationscitater i 

selve appen (Where do i find a motivation card: F.A.Q: Kwit , 2019). Her adskiller Kwit sig dog også fra 

vores app. I Kwit modtager brugeren konstant feedback om fakta vedrørende deres rygestop. Brugeren kan 

eksempelvis se hvor lang tid de har været røgfri, hvor mange kroner de har sparet, øget forventet levealder 

osv. (Home: Kwit , 2019). Som argumenteret i kapitel 3.3.2 har vores app og Kwit (Kwit: Apple App Store, 

2019) fokus på at gøre brugerens oplevelse så simpel og effektiv som muligt. De gør dette ved at sende noti-

fikationer om motivation, og opdateringer om brugerens progression, sådan så brugeren ikke skal gå ind i 

appen for at benytte den.  

Begge applikationer fokuserer på deres motivation i mere end ét tema. Som fremhævet i “Problemfeltet”, 

kapitel 1.1 har vores app fokus på både det økonomisk og miljømæssige perspektiv. Derfor modtager bruge-

ren motivation og feedback med relation til begge perspektiver. Her er Kwit mere udbredt, hvor brugeren 

modtager feedback og motivation ud fra temaerne økonomi, sundhed, miljø og tid (Home: Kwit , 2019). 

Dermed har begge apps fokus på flere temaer, men Kwit har en bredere forståelse af forskellige temaer som 

kan motivere brugeren.   

I forlængelse af dette, er det samtidig vigtigt at fremhæve at vores app ikke kun er produceret med fokus på 

motivation, men også på at gøre hverdagen nemmere. Dette er gjort, eftersom projektgruppen har gennem 

flere kilder og interviews, kunne konkludere at der er forskellige barrierer som er nødvendige at overkomme, 

for at mindske madspild. Dette er samtidig nævnt i kapitel 6.1.1. Derfor arbejder vores app ikke kun ud fra et 

motiverende og spilteoretisk perspektiv, men er også med til at give brugeren nødvendige redskaber for at 

eksempelvis systematisere bedre.  
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Den største forskel mellem applikationerne er gamification. Kwit er bygget på gamification og lægger stor 

vægt på at kunne motivere brugeren ligesom spil til mobilen (Gamification: Kwit, 2019). Kwit benytter den-

ne gamification for at stimulere brugerens motivation, og samtidig gøre det underholdende at ændre adfærd 

(Gamification: Kwit, 2019). Dette kan blandt andet ses i de effekter som Kwit appen tilbyder. Brugeren sti-

ger i niveau, desto længere tid brugeren ikke har røget (Cognitive and Behavioural Therapies, Kwit, 2019). 

Derudover låser brugeren også forskellige præstationer op, jo længere brugeren kommer i det røgfrie forløb 

og desto flere cigaretter brugeren afviser. På den måde kan brugeren have et konkret overblik over sine resul-

tater, som de muligvis havde overset uden Kwit appen. Disse fremskridt er med til at give energi og øger 

brugerens vilje (Cognitive and Behavioural Therapies, Kwit , 2019). Med andre ord giver gamification bru-

geren en trang til at fortsætte, for at forbedre sit niveau i appen. Hvilket endegyldigt også forbedrer brugerens 

adfærd og livsstil.  

Kwit udnytter teorien om gamification yderst optimalt, ved at lave en sammensmeltning med teorien: “Cog-

nitive and Behavioural Therapies” (CBT). CBT er simple videnskabelige terapier som beskæftiger sig med 

forholdet mellem tanker, følelser og adfærd. Teorien fokuserer på en persons aktuelle problemer og tager 

hensyn til personens fortidige årsager, og derefter fjerne skadeligt adfærd for at fremprovokere passende 

adfærd (Cognitive and Behavioural Therapies, Kwit , 2019). Kwit gør brug af CBT ved at give brugeren 

daglig støtte, i form af positiv motivation. Samtidig gør de det muligt for brugeren at analysere årsager og 

følelser som har påvirket dem på en bestemt dag, ved brug af dagbogsfunktionen. De styrker brugerens vilje 

og selvtillid ved at give adgang til nye niveauer og præstationer. Afslutningsvis bruges de forskellige temaer 

til at vise brugeren hvor langt de er nået og hvor tæt de er på målet (ibid). Udover CBT, gør Kwit også brug 

af R.A.I.N tilgangen. Denne tilgang er inspireret af meditation (Recognize, Awareness, Investigate, Natural 

awareness) som opfordre brugeren til at genkende, acceptere, analysere og distancere sig fra det problem 

brugeren ønsker at overkomme (ibid). R.A.I.N tilgangen fokuserer på, at for at overkomme en udfordring, er 

det nødvendigt at skabe en forståelse af hvad problemet er, og hvorfor det er opstået. Først derefter kan man 

udforske hvordan problemet kan løses og til sidst identificere sig med den forandring man vil opleve, for at 

skabe en naturlig udvikling (Brach, 2019).    

I modsætning til Kwit og deres brug af CBT, har vores app fokus på B.J. Foggs teori om Persuasive Techno-

logy. Mens Kwit konstant forsøger at motivere brugeren, har vores app fokus på Foggs forståelse af begrebet 

Persuasion. I kapitel 3.3 fremhæves det, at Fogg ser Persuasion som en frivillig ændring af adfærd/attitude. 

Derfor er vores applikation mere effektiv som et redskab, der kan implementeres i brugerens hverdag, i ste-

det for en konstant motivationsfaktor, da det ud fra teorien kan forventes at brugeren allerede er villig til at 

ændre adfærd, men blot mangler yderligere støtte. I stedet for at bruge samme funktioner som spil til mobi-

len, bidrager vores app med løsningsmuligheder til de problemer, der oftest findes ved madspild. Som nævnt 

i kapitel 3.3.2, er et manglende overblik og systematisering af madvarer og manglende ide om anvendelse af 
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madrester. Derudover er vores app også bygget på Foggs teori om ”The Functional Triad, som diskuteret i 

kapitel 3.3.1. Mere specifikt, Social Actor og Tool. Vores app benytter redskabet ”making the target behav-

ior easier to do, leading people through a process, performing calculations or measurements that motivate, 

rewarding people with positive feedback and modeling target behavior or attitude”. Gamification har været et 

argument, som har været til stede i udviklingen af vores applikationen, men grundet projektets tids- og om-

fangsbegrænsninger, har det ikke været muligt at implementere dette niveau af gamification korrekt i vores 

app.  

Afslutningsvis kan det konkluderes, at der er flere ligheder mellem vores app og Kwit. Overordnet set har 

begge apps til formål at forbedre brugerens livsstil, og er til for at ændre brugerens negative vaner og adfærd. 

På hver sin måde er begge applikationer med til at støtte brugeren i at overkomme en udfordring i deres 

hverdag. Vores app arbejder med de samme ideer som Kwit, men er ikke ligeså veludviklet og gennemarbej-

det som Kwit. Den største forskel er at Kwit i høj grad opererer ud fra gamification og forsøger at holde fast 

og motivere brugeren gennem positivt feedback, som man kender fra spil til mobilen. Vores app arbejder 

også med denne motivation ved brug af positiv feedback, men er i højere grad med til at give brugeren et nyt 

redskab, som gør deres hverdag lettere, for at kunne mindske deres madspild. Her er motivationen i appen en 

ekstra fordel frem for et bærende grundlag. 

 

5.4. Udbredelse af vores app 

Når de sidste ændringer er foretaget, er vores app klar til at blive lanceret. App-markedet vokser eksplosivt 

og derfor er der naturligvis også konkurrence om forbrugernes interesse. Derfor er det vigtigt, at vores app 

skiller sig ud og får opmærksomhed, gerne fra vores ønskede målgrupper. Udbredelsen af vores app kunne 

gøres igennem markedsføring. For at afgrænse opgaven, går vi ikke videre i dybden med, hvilken markeds-

føringsmetoder der ville være de mest optimale at anvende, da der er fordele og ulemper ved de forskellige 

metoder. Vi har en formodning om, at markedsføring på forskellige sociale medier, herunder Facebook og 

Instagram, vil ramme vores målgruppe bedst muligt. Denne formodning bygger vi på vores egen færden på 

sociale medier og hvor vi selv oftest oplever nye apps.  
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6. Analyse af interviews 

6.1. Analyse del 1 - madpraksisser 

I den kommende analyse vil vi kigge på de beskrevne tematikker i afsnit 4.3, og vil udfolde vores interview-

personers svar og holdninger under disse tematikker. Analysen vil ikke kun udfolde svarene, men vil også 

holde svarene op mod hinanden og finde sammenhænge og forskelle i vores interviewpersoners svar. Dette 

vil give os et indblik i, hvad der rør sig hos et udpluk af forbrugerne i vores målgruppe, og det vil belyse 

hvor store forskelle og hvor store ligheder der findes inden for målgruppen, illustreret i vores interviewper-

soner.   

 

6.1.1. Organisering af madudnyttelse i hverdagen  

Planlægning 

Når vores interviewpersoner skal planlægge deres madplaner for de forskellige måltider, er det fælles for de 

fleste, at det oftest er noget der sker dag til dag.   

”Nogle gange så laver vi faktisk en madplan, så tager jeg ungerne med på råd og så laver vi 

en madplan og skriver op på vores tavle derovre, hvad skal vi have at spise. Det er ikke altid 

vi får det gjort. Engang imellem når jeg har overskud og er rigtig struktureret, så gør vi det. 

Men ellers er det sådan at jeg står om morgenen med hovedet ned i fryseren og tænker hvad 

har jeg lyst til.”  

Sofia fortæller os i citatet, at hun oftest beslutter sig for, hvad de i familien skal have, når hun står op om 

morgenen og skal tage madvarer op af fryseren, så det kan nå at tø inden aften. De har forsøgt sig med og 

forsøger stadig en gang imellem at lave en madplan, således at de alle har været med til at beslutte menuen 

for ugen samt der ikke skal bruges tid om morgenen på at beslutte aftensmaden. Det med at lave madplan, er 

ikke noget vi ser hos de interviewpersoner i enkeltpersonhusstande, da de oftest har en lidt mere løs kalender, 

og godt kan lave aftaler på impuls, og derfor ikke kommer hjem til aftensmad alligevel. Dette hænger ikke 

sammen i børnefamilier, da børnene skal have mad hver dag, og de derfor ikke har lige så let ved at være 

spontane i forhold til, hvor de spiser aftensmad. En måde Alabama har fået struktureret maden i deres fami-

lie, er ved at købe madkasser fra Aarstiderne og på den måde få leveret opskrifter og varer til 4-5 dage. Mad-

kassen sørger for, at der er måltider til hverdagene og at de ikke skal bruge tiden på at finde inspiration til 

madplan, bruge tid på at lave madplan og handle, i hvert fald ikke til aftensmåltiderne.   
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 Lettere er det for enkeltpersonhusstandene, fordi de ikke på samme måde er afhængige af, at andre også skal 

spise. Hvilket kan ses i nedenstående citat fra interviewet med Søren:  

”Jeg planlægger ikke til daglig, men ser hvad jeg har lyst til i supermarkedet.”   

Dette kan også ses på den måde, som de planlægger maden på. Selvom der også i børnefamilierne bliver 

planlagt dag til dag, så er det mere udbredt i enkeltpersonshusstandene, at beslutningen og inspirationen til 

aftensmaden først findes, når de er nede for at handle til det.   

Der er en generel tendens til, at interviewpersonerne ikke får anvendt, hvad vi kalder nicheprodukter, som er 

produkter indkøbt til en særlig lejlighed. Den manglende inspiration til udnyttelse og derfor manglende ud-

nyttelse af disse indkøbte nicheprodukter, kan måske findes i den overordnede manglende planlægning, vi 

ser hos vores interviewpersoner. Som nævnt er planlægningen hos langt de fleste interviewpersoner, noget 

der sker dag til dag og ud fra hvad de har lyst til den pågældende dag. Når der ikke er en mere stringent plan-

lægning af at få udnyttet indkøbte produkter, som endda også er mere specielle i forholdt til de normale 

madvarer i husholdningen, kan det blive svært at få medtaget disse produkter ud fra opskrifter man kan i 

hovedet.  

 

Inspiration 

”Og så går jeg jo tit rundt i supermarkederne og bare kigger og får inspiration.”  

Sandra siger i ovenstående citat, at hun tit bruger supermarkederne som inspirationskilde, og det samme pe-

ger Søren på. Kun i særligt tilfælde, for eksempel når de skal lave mad til gæster, går de i gang med at søge 

information andre steder. At finde inspiration i supermarkederne, er umiddelbart ikke det bedste sted at finde 

inspiration til at anvende niche- eller specialfødevarer, hvorfor det også er så svært for vores interviewperso-

ner at få anvendt konserves og andre madvarer på glas og tuber. Sandra peger også på, at det som enkelthus-

stand kan være svært at få brugt et helt produkt, for eksempel revet ost, da pakkerne ofte er for store, og der-

for passer til familier. Også her mener Sandra, at inspiration er den manglende årsag for at hun kan udnytte 

hele produktet.   
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Holdbarhed 

En anden ting som langt de fleste påpeger, er problematikken med at få brugt sine madvarer inden de bliver 

for gamle. Her peges der på at ting fra konserves samt sovser og dressinger på tuber og bøtter, er det der er 

sværest at få brugt inden udløb. Dette hænger sammen med, at det ofte er købt ind til en eller anden form for 

begivenhed, og derfor ikke anvendes så meget til dagligt. Her siger Sofia for eksempel, at de ofte køber for-

skellige dressinger til sommerens arrangementer, som hun også mener, er de madvarer i deres køleskab, som 

de får sværest ved at få brugt inden udløb.   

”Det er nok alle de der dressinger der står derinde fra sommeren af.”   

 Generelt tegnes der et billede af, at de produkter der er købt ind til en enkelt ret eller til brug i en periode, er 

dem interviewpersonerne har sværest ved at få brugt. Dette kan højst sandsynligt hænge sammen med en 

manglende inspiration til, hvordan de kan få dem anvendt.   

En fælles tilgang vores interviewpersoner har til holdbarheden af deres fødevarer, er at de lugter og smager 

på dem, for at finde ud af, om de stadig er gode. Dog ser vi også, at i nogle husstande, smides produkterne 

ud, når de har overskredet udløbsdatoen. Her er det specielt tale om konserves og ting på tube, som har stået 

betydeligt længere end den anbefalede åbningstid. Hvis der er tale om produkter med kort udløb, for eksem-

pel mælkeprodukter og rester fra aftensmaden, så er den gængse tilgang, at her vurderes madens fortsatte 

holdbarhed ud fra lugte-, syn- og smagssans.  

Det ses at interviewpersonerne i enkeltpersonshusstandene er mere tilbøjelig til at spise mad og rester, der 

umiddelbart har stået længe eller har overskredet holdbarhedsdatoen. Hos børnefamilierne er der en mere 

stringent tilgang til, at mad der er for gammelt bliver smidt ud. Fælles er dog, at der ikke er et system til at 

holde styr på holdbarhed. For langholdbarhedsprodukter er der større tendens til at de smides ud ved over-

skredet holdbarhedsdato i begge typer husstande.  

 

Rester 

Alle vores interviewpersoner nævner rester, som noget der fylder meget hos dem i deres hverdag. Rester 

fylder for dem både i forstand af rester fra en ret, som kan spises senere men også rester af varer, som de 

ikke få brugt. Alle nævner, at de ikke har noget imod, hvis der er rester tilbage fra aftensmaden, fordi de altid 

får spist disse rester de efterfølgende dage. Nogle tager disse rester med på madpakken og udnytter på denne 

måde resterne og sparer tid ved ikke at skulle lave en madpakke til at tage med til frokost.   
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”Det der er på gryderne, tager jeg som regel med på madpakke eller Sille får lov at få det 

med.” Sofia, mor 32 år.   

”Vi spiser vores, hvad hedder det ”leftovers”, så hvis vi laver for meget, og det er meget nemt 

for jeg arbejder hjemme, så spiser jeg det bare.” Alabama, mor 35 år.   

I ovenstående citater peger både Alabama og Sofia på måden, hvorpå de udnytter deres rester, nemlig ved at 

tage det med på madpakken eller spise det til frokost. Der ses et stort fokus hos interviewpersonerne på at få 

udnyttet de rester, der bliver til overs efter at have tilberedt et måltid, og på den måde nedsætte deres 

madspild.   

 De to mænd vi snakkede med, Søren og Alexander, siger begge, at de godt kan finde på at spise deres rester 

fra aftensmaden til morgenmad dagen efter, og på denne måde udnytte rester og optimere på tiden. Der er 

ingen af de kvindelige interviewpersoner, der har peget på dette som noget de kunne finde på. Sofia kan godt 

finde på at anvende overskydende skinkepålæg og skinkestrimler til morgenmaden, hvor de spiser meget 

æggekage, omeletter eller røræg, men der er ikke tale om decideret at spise rester fra aftensmaden til mor-

genmad.   

 

6.1.2.  Madspild  

I interviewene spurgte vi ind til, hvad vores interviewpersoner anså som værende madspild. Svarene på dette 

spørgsmål gav et meget enslydende billede på, hvad vores interviewpersoners forståelse af madspild er. For-

di svarende var enslydende, må vi kunne sige, at der er en stor sandsynlighed for, at resten af målgruppen 

også opfatter madspild i nogenlunde samme forstand som vores interviewpersoner. For vores interviewper-

soner handler madspild om, at mad der kunne være brugt, men som stadig smides ud, er madspild.   

”Den ene er at smide mad ud som er godt, som man bare ikke har lyst til. Det andet er at smi-

de mad ud, der er for gammelt ud, fordi man ikke kan nå at spise det. Det er madspild for mig. 

I begge scenarier er der et punkt, hvor du kunne have nået at spise det.”  

Som vores interviewperson Sandra formulerer det, så handler det om at anvende de produkter, der er blevet 

købt ind. I husholdningen er alle interviewpersoner enige om, at hvis mad ikke bliver spist, så er der tale om 

madspild. For Sandra handler det om, at hvis hun har købt en vare, så har hun ansvar for at få den spist eller 

brugt, inden den bliver for gammel. Så selvom hun har købt noget, hun ikke selv har lyst til at spise eller ikke 

længere har lyst til at spise, så vil der være tale om madspild, hvis ikke hun får den brugt på den ene eller 

anden måde. Det samme gælder for mad der bliver for gammelt, fordi varen kunne og skulle være blevet 
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brugt inden den udløb. Også vores interviewperson Søren understreger, at alle madvarer der kunne bruges, 

skal bruges for ikke at blive til madspild.  

 For Sofia handler det også om at få brugt alle madvarer og rester, for at det ikke betegnes som madspild i 

hendes husholdning. Dog er Sofia i den situation, at hun har høns i haven, som kan spise mange af de rester, 

som hende og hendes familie ikke når at spise.   

”Når vi så har hønsene, så det der ikke bliver spist, kommer op i hønsespanden og så kommer 

det ud til hønsene. […] Så ser jeg det ikke som madspild fordi jeg får noget andet ud af det i 

sidste ende.”  

Selvom hun har nogle andre muligheder for at anvende hendes rester, så stemmer hendes forståelse for 

madspild overens med resten af interviewpersonerne. For selvom familien måske ikke selv når at spise alle 

madvarerne, så har de en mulighed for at få dem brugt alligevel ved at fodre deres høns med dem. Og som 

Sofia påpeger i ovenstående citat, så får hun noget ud af det i sidste ende, så hun anser ikke maden for væ-

rende gået til spilde.   

 Nogle af vores interviewpersoner har i deres hverdag fokuseret på, hvordan de kan få anvendt de madrester, 

som normalt ikke får så meget opmærksomhed som værende madspild. Her taler vi gulerodsskræller og løg-

rester. Både Søren, Alexander og Alabama har eksperimenteret med at koge fond på disse rester, og på den 

måde udnytte dele af madvarer som normalt går til spilde. Alexander påpeger, at det er noget der tager mere 

tid, end bare at smide det ud, og derfor er det kun noget han praktiserer, i perioder hvor han har god tid og 

overskud. Det samme fortæller Alabama:   

”En periode frøs jeg dem og lavede fond og en gang i mellem laver jeg chips i ovnen, men det 

er kun hvis, jeg har mere tid. Lige nu arbejder jeg mere og har lidt for travlt og så bliver det 

ikke gjort.”  

Dog tyder det på, at denne form for rester, ikke anses som værende madspild, heller ikke hos de personer, der 

prøver at udnytte dem. Søren påpeger, at det selvfølgelig er en form for madrest, men at han ikke anser det 

lige så slemt som andet madspild, for eksempel ved spild af en hel gulerod i modsætning til kun skralden. Så 

på den måde, handler madspild ikke i realiteten om alle dele af maden skal anvendes for ikke at være spild, 

men at de gængse eller normale dele af madvaren skal anvendes for ikke at være spild, og der derfor vil opstå 

rester i form af de dele af madvarerne, der ikke normalt i Danmark anvendes, oftest skralder, grøntsagsender, 

knogler og ben, fedt, sener og så videre.  
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Vi kan se i det vores interviewpersoner fortæller, at deres tilgang til at formindske deres madspild, afhænger 

af deres tid og overskud. Der er en tydelig forståelse af, at de skal bruge de varer de får købt, uanset om de 

har lyst til dem eller ej, og at de skal være opmærksomme på at få dem brugt inden udløb, dog har  tiden 

betydning for, om det kan ske, samt tiden har også betydning for, om der er overskud til at anvende mere 

atypisk anvendte rester. Søren siger, at selvom gulerodsskralder egentlig er madspild, anser han det ikke for 

værende lige så slemt, som hele produkter.   

 Et par af vores interviewpersoner fokuserer også på det madspild, der forekommer i supermarkeder, og går 

aktivt efter tilbud, hvor de kan købe produkter på kanten af udløb. Både Sofia og Søren går aktivt efter at 

købe produkter med kort udløbsdato, da de kan fryse det ned og bruge det senere, og på den måde undgå 

madspild og samtidig udnytte et billigt tilbud.   

 Vores interviewpersoner har en ens forståelse for, hvad madspild er. Nemlig at madspild er, når produkter 

der kunne anvendes, ikke bliver anvendt, dette uanset om der er tale om produkter der bliver for gamle, eller 

produkter man ikke har lyst til eller ikke kan finde på måder at anvende.   

 

6.1.3. Motivation 

I forholdt til, hvad der motiverer vores interviewpersoner, er to motivationsfaktorer bragt op: økonomi og 

klima. Det er tydeligt, at de alle ved, at produktion af mad der ikke anvendes, er en stor klimabelastning og 

derfor er problematisk i vores verden, men samtidig tyder det på, at det økonomiske aspekt er det der for 

langt de fleste, vejer højest når de skal pege på, hvad der motiverer dem for at nedsætte deres madspild. Det-

te kan tydeligt ses i de svar vi får fra Sofia og Sandra. Sofia går målrettet efter at købe brød, der er nedsat på 

grund af kort udløbsdato. Dette er selvfølgelig med til at formindske madspild og klimaaftrykket, men for 

Sofia er motivationsgrunden, at hun kan spare penge samtidig med at hun udnytter en madvare, der ellers 

ville have været smidt ud. For Sandra handler det om at købe ind prisorienteret, og undgå at spilde penge, 

ved at smide de indkøbte varer ud uden at få brugt dem. Alexander peger også på det økonomiske perspektiv, 

som det der fylder for ham i hans hverdag, og derfor også det, han peget på som han motivationsfaktor for at 

nedsætte sit madspild.   

 Alabama er den, der direkte peger på klima som hendes største motivationsfaktor for at nedsætte madspildet 

i hendes husholdning.   

”Mest miljø faktisk, fordi det koster så meget at lave mad (læs: at producere mad), 

med whatever the farm, the feed, det er meget intensivt så vi skal tænke på det.”  
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Dog skal det siges, at Alabama arbejder i en grøn tænketank, så klimaaftryk og miljøbelastning er noget hun 

får meget tæt på i sin hverdag, hvilket kan have en betydning for at det fylder så meget i hendes hverdag. 

Alabamas ældste søn på 8 år har dog også holdninger til madspild, og for ham betyder det meget, at de kan 

være miljøvenlige ved at spise og bruge alle madvarer, der er indkøbt. Selvom Sandra går meget op i det 

økonomiske når det kommer til madspild, så peger hun også på, at der er et stort miljømæssigt problem med 

madspild, og det betyder også noget for hende, at bidrage til en mere grøn fremtid. Alexander og Sofia er de 

eneste der udelukkende peger på det økonomiske perspektiv som motivationsfaktor for deres forsøg på at 

mindske deres madspild, og hvor det klimamæssige perspektiv ikke fylder ret meget for dem i hverdagen.   

 Det er det økonomiske perspektiv der generelt fylder mest for vores interviewpersoner i forholdt til deres 

arbejde med at nedsætte deres madspild. Klima og miljø fylder dog også en del for nogen, men vi ser ikke 

hos nogle af vores interviewpersoner, at det klimamæssige perspektiv står alene. Dog er den økonomiske 

motivation og den klimamæssige motivation ikke nødvendigvis adskilte motivationsgrunde. Hos mange af 

vores interviewpersoner hænger det sammen, mere eller mindre bevidst. Selvom Alexander peger på økono-

mi, som det der motiverer ham til at formindske madspild, så peger hans madpraksisser alligevel på en kli-

mamæssig tilgang. Det er måske ikke nødvendigvis det han tænker mest over i sin hverdag, men når der 

bruges til på at koge fond på grønsagsrester, så ligger der en eller anden form for bevidsthed om madspild 

som problematisk på flere punkter end kun hans egen økonomi. Så selvom vores interviewpersoner selv taler 

mest om økonomien som største motivationsfaktor, er det ikke ensbetydende med, at de ikke også motiveres 

af de klimamæssige aspekter af situationen. En grund til at motivationsfaktorerne kommer til at fremstå som 

uden sammenhæng, kan skyldes den måde spørgsmålene blev stillet, hvilket kan have påvirket interviewper-

sonerne til at svare, som var motivationsfaktorerne også for dem adskilte motivationsfaktorer.  

 

6.1.4. Opsummering  

Vores interviewpersoner finder alle motivation for at formindske deres madspild i økonomien, og kan godt 

lide tanken om, at deres formindskelse af madspild, kan være med til at give dem en økonomisk ge-

vinst. Derudover er langt de fleste opmærksomme på de klimamæssige belastninger ved madspild, og finder 

mere eller mindre motivation heri. To interviewpersoner finder ikke motivation ved det klimamæssige per-

spektiv og hvor kun én interviewperson ser det klimamæssige perspektiv som den bærende motivationsfak-

tor.  Men selvom de to aspekter bliver snakket om så værende adskilte, så peger interviewpersonernes mad-

praksisser alligevel på, at de to motivationsfaktorer er mere forbundet end, hvad der lige bliver sagt.  

 Udnyttelse af rester fra aftensmaden fylder meget for alle interviewpersoner, og det er noget de aktivt 

gør i en del af hverdagen. Det kan være ved at spise det til morgenmad eller frokost dagen efter. En fælles 
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problematik, som vores interviewpersoner oplever, er at få brugt deres madvarer inden udløb. Her taler de 

primært om konserves og mad på glas eller tuber og madvarer, som er købt en til specielle lejligheder. Her 

peger de fleste på, at det blandt andet skyldes manglende inspiration til hvad disse madvarer kunne anvendes 

til.   

 Langt de fleste interviewpersoner beslutter menuen for aftensmaden på dagen, enten om morgenen, i løbet 

af dagen eller når de er ude og handle. Én benytter sig en gang i mellem af madplaner og en anden bestiller 

måltidskasser, og har på den måde struktureret maden flere dage frem, fælles for dem er, at de er børnefami-

lier.   

 Vores interviewpersoner anser madspild for at være alt mad, som kunne være brugt, men som ikke bliver 

spist. Dette uanset om grunden til at det blev smidt ud var på grund af overskredet udløbsdato, eller fordi 

interviewpersonerne ikke havde lyst til maden alligevel. Deres tilgang til at forsøge at formindske deres 

madspild, afhænger af den tid og det overskud de har i perioder. Nogle peger på, at de i perioder med over-

skud godt kan finde på at koge fond på grøntsagsrester og ben, men at der i tilspidsede perioder ikke er tid til 

det.   

 

6.2. Analyse del 2 - appen 

6.2.1. Hvad synes de om vores 1. app 

I dette delafsnit vil vi analysere, hvad vores interviewpersoner synes om vores app. Herunder vil vi se på, 

hvilke dele i appen der har fungeret for vores interviewpersoner. Vi vil ligeledes kigge på, hvad vores inter-

viewpersoner ikke synes fungerede ved appen og hvorfor, dette ikke fungerede. For at optimere appen og 

videreudvikle den, ud fra vores interviewpersoners ønsker, er der nogle af funktionerne som enten skal finju-

steres eller ændres radikalt. Samtidig er der funktioner, som har vist sig at være velfungerende, dog med 

forslag til, hvordan vi yderligere kunne effektivisere appen.  

 

Tidsmæssige brug 

En af de mest benævnte ting, både implicit og eksplicit, i vores interviews er at appen ikke skal koste tid, 

samt den skal være simpel og nem at anvende i dagligdagen. Introduktionen bliver nævnt, som værende no-

get vores interviewpersoner bare kører hurtigt igennem. Søren og Sandra er for eksempel ligeglade med at få 

en introduktion til appen, den vil de gerne springe over. Hvorimod Sandra synes den er relevant, men peger 

på at den godt kunne gøres kortere.  
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’’Det er godt, men jeg plejer bare at swipe hurtigt over’’ Søren 

I forhold til at anvende funktionerne køleskab og fryser, kræver det tilvænning at skulle indtaste sine varer. 

Sofia mener at, det hun ville få ud af appen ville opveje den tid, hun bruger på vareindtastning. Sofia nævner 

dog at hun den dag, hvor hun skal indtaste varerne, vil være en irriterende dag, da de i hendes familie som 

regel køber stort ind en gang om måneden til deres fryser og så bruger alt hvad der er.  

Sandra synes det at indtaste varer, kan være med til at give et bedre overblik over, hvad man har i sit køle-

skab og chancen for at huske, hvilke madvarer man har puttet ind, er større.  

Søgefunktionen i vores køleskab og fryser fungerer ikke helt optimalt for vores interviewpersoner. Det lyder 

især på Sandra at hun implicit siger, at i stedet for at gå ind i hver kategori for at søge, kunne hun ligeså godt 

søge i en overordnet søgefunktion der dækker alle kategorierne på en gang.  

’’Så kunne jeg lige så godt bare have kunne gå ind i den specifikke. Søgefunktionen er fin, 

hvis det bare er den der (den øverste der søger på det hele), den overordnede” Sandra 

 

Inspiration i hverdagen 

Vores interviewpersoner er positive i forhold til funktionen ’’resteretter’’, som er en inspirationskilde til at få 

anvendt nogle ønskede ingredienser, som man har liggende i enten køleskabet eller fryseren. I funktionen 

’’resteretter’’ er idéen at man skal indtaste de ingredienser man har liggende i sit køleskab eller fryser, som 

måske snart udløber og man gerne vil få brugt, men mangler inspiration til retter, hvor disse ingredienser kan 

indgå. Appen vil så komme op med en liste over forslag til retter. De første retter som bliver vist, er de retter 

hvori der indgår flest af de indtastede ingredienser. Ingredienserne aftager så jo længere ned på listen man 

kommer.  

’’Jeg sidder i hvert fald på dk kogebogen eller google og skriver, åh hvad kunne jeg have lyst 

til. En eller anden ret og så får jeg alle mulige opskrifter frem. Så skal jeg sidde og gennemgå 

dem og tænke, hvad har jeg i køleskabet, hvad har jeg ikke. Der ville det da være vildt fedt den 

allerede siger til mig, der har du i forvejen, det skal du ikke ud og købe. Og jeg skal heller ik-

ke huske, om jeg har det fordi det har appen taget højde for at jeg har.’’ Sofia 

Appen har allerede indblik i de ingredienser man har i sit køleskab eller fryser, hvilket gør at forbrugerne af 

appen nemmere kan forholde sig til, hvad de eventuelt skal ud og handle for at kunne lave pågældende ret. 

Det kan, som tidligere afsnit beskriver, ligeledes være en tidsbesparende funktion i en ellers travl hverdag.  
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Vores interviewperson Alabama modtager Aarstidernes måltidskasse, sommetider kan opskrifterne dog være 

kedelige og her ville Alabama kunne anvende funktionen ‘’resteretter’’, til at søge andre og mere spændende 

opskrifter, end dem Aarstiderne har vedlagt i kassen. Alabama peger dog også på, at hendes formål med ‘’re-

steretter’’ er anderledes, i henhold til at hun nødvendigvis ikke står akut og mangler en opskrift, til at få brugt 

en bestemt vare som er ved at løbe ud, men mere som en generel inspirationskilde.  

Ligeledes nævner hun, at hendes familie skal være flittige på appen, og hun er sikker på, at funktionerne 

køleskab og fryser ikke kommer til at holde i det lange løb, men derfor synes hun alligevel, det er godt at 

man kan bruge de andre funktioner i appen.  

‘’Ja, præcis. I princippet er det rigtig fint, men helt praktisk er det måske ikke til os som en 

familie, men de her (peger på holdbarhedstræet og opskrifter), det er super smart.’’ Alabama 

Inspirationen til at få anvendt ingredienser, hvor fantasien ikke slår til, kan være med til at minimere 

madspild, i det at funktionen ’’resteretter’’ netop kommer med forslag til, hvordan ingredienser, man måske 

ellers ikke havde fået brugt, kan anvendes i forskellige retter.  

 

Motivation og positiv feedback 

Da vi i projektgruppen udarbejdede vores designrationale inddragede vi Foggs begreb Microsuasion, da vi 

ønsker at forbrugerne skal blive motiveret igennem positive feedback beskeder, når de gør det godt, og der-

med bibeholde deres motivation for at bruge appen (Fogg, s. 17-18).   

I forhold til den positive feedback, som nævnt i tidligere afsnit, har vi ligeledes inddraget Foggs teori ’Persu-

asive Technology’, da Fogg i underværktøjskategorien ’Conditioning Technology: Reinforcing Target Beha-

viors beskriver, hvordan man igennem positiv feedback og forstærkning kan påvirke brugerne til at ændre 

adfærd. (2003, s. 50-53). Dette optræder i vores app, i form af positiv feedback. Dette kunne for eksempel 

være, hvis forbrugeren af appen har anvendt en madvare som var tæt på at nå udløbsdatoen, får vedkommen-

de ros.  

Overordnet set, har alle vores interviewpersoner været begejstret omkring det at få positiv feedback. Vores 

interviewpersoner Alexander, Sandra og Alabama mener alle at appen vil kunne hjælpe dem, med at tilpasse 

sig nogle nye vaner og efterfølgende stadig bruge appen, men i mindre grad eller blot nogle enkelte funktio-

ner i den.  
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’’Men jeg tror også den vil være et godt værktøj til at komme i gang. Når man bliver hjulpet i 

gang og får midlerne til hvordan kan man bekæmpe madspild. Jeg tror stadig man vil bruge 

den, måske bare i mindre grad.’’ Sandra 

Selvom vi i appen har forsøgt os med positiv feedback ud fra Foggs begreb Microsuasion, som egentlig hav-

de til formål at bibeholde deres motivation, er vores interviewpersoner ikke overbevist om, at det er en app 

som de vil komme til at bruge fuldt ud fremadrettet. Hvis appen fortsat bliver brugt, dog i mindre grad, kan 

man stadig argumentere for, at den har været med til at ændre forbrugerens adfærd og derved har været en 

succes. 

 

Facts og gode råd 

Vores interviewpersoner var alle enige om, at pop-up facts og gode råd, ville være et forstyrrende element, 

hvis de kommer frem ud af det blå. Vores tanke bag, var egentlig at de skulle være med til at oplyse forbru-

geren af appen om, hvorfor madspild er et problem, samt hvorfor at de som bruger af appen gjorde en for-

skel.  

“Det skal helst ikke være sådan en, der afbryder en, ligesom en reklame.” - Sandra 

Sandra og Sofia synes begge det kunne være sjovt at findes facts og gode råd i en vidensbase.  

 

6.2.2. Ændringsforslag og integration i appen 

I dette delafsnit vil vi se på, hvordan vi kan kombinere interviewpersonernes forbedrings-forslag, med det 

som ikke har virket, samt hvordan vi får samlet dette til én fungerende app som kan hjælpe med at minimere 

madspild.   

 

Tidsforbrug 

Tidsforbruget er essentielt i forhold til, at det var noget af det som vores interviewpersoner pegede på, var 

afgørende for om de ville anvende appen.   

Det første man møder i appen er introduktionen. Der er delte meninger omkring, hvorvidt introduktionen er 

brugbar eller ej. Introduktionen kan vi, som Sandra foreslår, gøre kortere ved at slå funktionerne køleskab og 
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fryser sammen, da begge funktioner har samme visuelle opbygning og virker på samme måde. Der skal være 

mulighed for at man kan springe introen over, hvis man ikke føler man har behov for en gennemgang af ap-

pen.  

I forhold til, hvordan man kunne minimere den tid man er inde og bruge på appen, nævnte Alexander at vi 

kunne lave en ’’pop-up kalender’’. I stedet for selv manuelt at indtaste datoer, skulle man blot trykke på da-

toerne som vist i kalenderen. 

Søren nævner at det ville være smart og tidsbesparende, hvis man kunne effektivisere appen i form af at kun-

ne scanne varernes stregkode og at de herved blev overført til appen, frem for at man skulle gå ind og bruge 

tid på at indtaste dem manuelt. 

’’Hvis der var en funktion, hvor man kunne scanne stregkoden, og den kodet det ind i appen. 

Det ville være let, måske endda kende holdbarheden.’’ Søren 

Søren nævner ligeledes at det ville være smart, hvis man handlede på sider, som for eksempel Nemlig.com, 

at ens indkøb automatisk kunne blive overført til appen, så man slipper for manuelt at skulle indtaste eller 

scanne en stregkode. Ligeledes ville det også være en tidsbesparende funktion, hvis varernes holdbarhedsda-

toer automatisk blev overført til appen.  

Når der skal indtastes varer, som bliver anbragt i køleskabet eller fryseren, har vores interviewpersoner peget 

på, at dette kan effektiviseres, så i stedet for man selv skal indtaste hele varen, foreslår Søren at en drop-

down menu kunne være effektiv og hjælpe med, at appen kan koble varerne sammen med for eksempel funk-

tionen ’’resteretter’’. Ulempen ved at indtaste manuelt er, at man enten kunne stave forkert og at varer derfor 

ikke blev registreret korrekt, eller at der bliver skelnet mellem små og store bogstaver, hvilket fører til, at 

appen heller ikke ville kunne genkende varen. 

Som vi også er kommet ind på tidligere, kunne en enkelt søgefunktion i både køleskabet og fryseren være 

med til at gøre designet mere overskueligt, så at man altså ikke skal ind under de forskellige kategorier og 

bruge ekstra tid på, at finde den pågældende vare. 

Vores interviewpersoner er alle enige om, at vi skal fjerne pop-up facts og de gode råd, da de er forstyrrende 

elementer, hvis de dukker frem i utide for eksempel midt i madlavningen. Dog nævnes der, at de vil kunne 

blive implementeret i en funktion der kunne kaldes ‘’Vidensbase’’, hvor brugerne selv kunne gå ind og op-

søge disse facts og få gode råd, eller at de blot popper op når man genstarter appen dog maksimum 1-2 gange 

om ugen. 
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Vores ene interviewperson, Sandra, nævner at hun ikke altid gider gå ind på google og søge på for eksempel 

tomat og løg, for at finde ud af, hvad hun kan bruge disse ingredienser til. I vores app vil hun dog gerne an-

vende funktionen resteretter, for at se, hvad hun kan få ud af ovennævnte ingredienser. Den tid man bruger 

både på google og på appen, for at finde en inspiration til en ret, kan være problematisk da begge dele tager 

en rum tid.  

 

Motivation  

Som tidligere nævnt, har vores interviewpersoner ikke været overbevist om at de ville bibeholde motivatio-

nen, for fast at anvende appen i deres hverdag. For netop at aflive dette problem, har Alexander nævnt, at det 

kunne være motiverende, hvis appen trackede ens fremskridt og at man herigennem blev motiveret.  

Hvilket fører os til at Alexander nævnte, at man kunne tilføje gamification til appen. Gamification handler 

om, at man tilføjer spilelementer til noget som ikke i sig selv er et spil. Man kan bruge gamification til at 

belønne den rigtige brugeradfærd og derved kunne vi, som tidligere nævnt, argumentere for at Foggs begreb 

Microsuasion, kunne have en positiv effekt, hvis det bliver draget sammen med gamification i vores app.  

I forhold til Alexanders ønske om at inddrage gamification, kunne vi i vores app indføre en form for pointsy-

stem og en high score liste, så kunne man for eksempel dystede mod sine ’’venner’’, for at bibeholde forbru-

gernes motivation, til at anvende appen. 

 

Det fysiske design 

Appens fysiske design kunne godt gøres mere moderne. Søren og Sandra synes begge at farverne bliver for 

monotone. 

’’Jeg tror designet skal være lidt anderledes. Det bliver lidt monotont tror jeg, med farverne. 

Folk bliver motiveret af farver i hvert fald, og der er noget adfærdsmæssigt der. Så den virker 

mere tiltalende og moderne.’’ Sandra 

Det æstetiske i appen er fanger forbrugerens interesse og her bliver det for meget kun at anvende forskellige 

grønne nuancer. Det visuelle er vigtigt når man designer en app, den skal være attraktiv for forbrugerne at se 

på. Forbrugerne går ud fra, at et flot og attraktivt produkt også er intelligent og noget man kan stole på. Da 

vi, som mennesker, stoler mere på ting der er æstetisk flotte. Ved at designe en attraktiv app, vil vi have en 

større overbevisningsevne (Fogg, s.92-03).   
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Søren nævner også, at han synes det ville være godt, hvis appen virtuelt viste at det enten var en fryser eller 

et køleskab man kiggede ind i. Vores idé med opbygningen af køleskabet og fryseren, var at illustrere, hvor 

de forskellige fødevarer skulle placeres. Denne idé har Søren ikke fanget, hans forslag om at vise et vellig-

nende køleskab, vil måske kunne fremme vores idé. Alabama nævner også at lave et mere karikeret fysisk 

køleskab, hvor man kan se hvor de forskellige varer helst bør stå kunne være en fordel.  

 

Resteretter  

Funktionen ‘’resteretter’’ fik en masse positiv respons, men et par ekstra funktioner ville optimere den yder-

ligere.  

Søren foreslog at man kunne inkludere to nye funktioner under ’’resteretter’’ – en funktion til madvarer som 

er ved at udløbe og en funktion der viser, hvilken ret man skal købe færrest ingredienser ind til. Søren kom-

mer også med et forslag til, hvordan man kan favorisere de resteretter man opdager, således at man kan finde 

tilbage til opskriften, en anden gang.  

For eksempel Sørens forslag om, at der skulle være en funktion, hvor man kunne vælge imellem madvare 

som er tæt på udløbsdatoen, således får man et overblik over, hvilke madvarer der er tættest på udløbsdatoen 

og at man er sikker på at få brugt den pågældende madvare.  

Søren foreslog også og en funktion der viser, hvilken ret man skal købe færrest ingredienser ind til, netop 

også for at have det økonomiske aspekt med ind over. Dette kan nemt løses ved at indføre en filtreringsfunk-

tion, således at de første søgeresultater er de opskrifter, hvor man skal ud og købe mindst ind. Jo længere ned 

man scroller på listen, jo flere ingredienser skal man ud og handle ind.  

Hvis man i ‘’resteretter’’ prøver en opskrift af og synes det var lækkert, skal der være mulighed for at kunne 

gemme opskriften, således at man vil kunne finde den frem igen på et andet tidspunkt. Her kunne vi indføre 

en underfunktion, hvor man kunne stjernemarkere retter og herefter finde dem frem igen til senere brug.  

‘’Resteretter’’ skal også kunne anvendes for sig, da den skal være uafhængig af de andre funktioner i appen. 

For eksempel, hvis man blot er interesseret i at anvende den som inspirationskilde men ellers ikke anvender 

appen. 
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Holdbarhedstræet 

I forhold til funktionen ‘’Holdbarhedstræ’’, var vores interviewpersoner ikke overbevist om, det var en funk-

tion som de ville fortsætte med anvende. I starten vil det være en god guide til, hvordan og hvor længe man 

opbevarer sine madvarer på bedst vis og om madvarerne stadig er spiselige.  

Vores interviewpersoner mangler information om, hvor oplysningerne om madvarernes holdbarhed kommer 

fra. Det ser vi for eksempel i interviewet med Sandra, hun foreslår at vi i ‘’sidste anvendelsesdato’’ gør på 

samme måde som i ‘’mindst holdbar til’’, hvilket er et fint forslag, men det er i strid med Fødevarestyrelsens 

anbefalinger, som er dem vi har taget udgangspunkt i (Forbrugerrådet Tænk & Fødevarestyrelsen, 2014). 

Alabama nævner også at have en kilde på gør det mere pålideligt og gør at man vil rette sig efter det. 

''Holdbarhedstræet’’ ville sandsynligvis give bedre mening, hvis man ændrede funktionen til at kunne anven-

des som en form for opslagsværk. 

‘’Hvis der er kommet lidt skimmel på, på de yderste skiver af brødet. Betyder det så at det hele 

skal smides ud, eller kun på de skiver det er kommet på. Det ved jeg faktisk aldrig.’’ - Søren 

I opslagsværket kunne appen også motivere til at få brugt de madvarer, som egentlig skal smides ud, på en 

alternativ måde. For eksempel nævner Søren her at, hvis varen er udløbet, kunne appen forslå at man an-

vendte den pågældende vare som for eksempel gødning i planter, eller hvis der var tale om mælk, kunne 

appen foreslå at man lavede ost af det.  

Der herskede lidt tvivl bland vores interviewpersoner om, hvorvidt funktionen ‘’Holdbarhedstræ’’ skulle og 

kunne anvendes. Ud fra vores interviewpersoners forslag, kunne en mulighed her være, som tidligere nævnt, 

at skifte holdbarhedstræet ud med en form for opslagsværk, hvor man både ville kunne finde guides til, 

hvordan man kunne tjekke om madvarerne stadig er spiselige. Ligeledes vil man kunne finde inspiration til, 

hvordan man alternativt kunne anvende de madvarer, som man i første omgang egentligt bare ville have 

smidt ud, når de havde overskredet holdbarhedsdatoen.  

 

6.2.3. Opsummering 

For at danne et bedre overblik over, hvilke forbedringer der skal implementeres, ud fra vores interviewperso-

ners ønsker, har vi lavet et skema nedenfor:  

 



Side 59 af 70 

 

Emner: Hvad ændrer vi: 

Minimering af tidsforbrug    Kortere introduktion 

 Mulighed for at springe introduktion over 

 Pop-up kalender 

 Drop-down menu 

 En søgefunktion (både køleskab og fryser) 

 Ingen pop-up facts 

Motivation   Tilføje gamification  

Det fysiske design  Flere farver 

 Mere moderne 

 Karikeret fysisk køleskab  

Resteretter  Ny funktion: sorter efter at man skal købe 

færrest ingredienser ind.  

 Ny funktion: sorter efter at man skal kunne 

vælge madvarer som er tæt på udløbsdato-

en.  

 Et arkiv til at gemme en ret.  

 Resteretter skal kunne anvendes alene. 

Holdbarhedstræet  Kilder på informationer 

 Fjerne interaktive holdbarhedstræ  

 Tilføje opslagsværk 

 Idéer til alternative måder, hvorpå man kan 

anvende sine madvarer som enten er tæt på 

eller har overskredet ‘’mindst holdbar til’’ 

datoen.  
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7. Diskussion  

7.1. Motivation og barrierer anvendt i applikationen  

Som belyst i afsnit 1.1 har vi valgt at fokusere på økonomi og klima som motivationsfaktorer til nedsættelse 

af madspild, hvorfor det også er disse vi har behandlet i opgaven samt fået illustreret i vores interview. Vi 

kunne se at økonomi spiller en stor rolle hos danskerne, når det kommer til madspild, samtidig med at klima 

er rykket længere op på dagsordenen de seneste år. Det samme kunne vi se hos vores interviewpersoner, som 

angav økonomi som den stærkeste motivationsfaktor, men også fortalte at klima har en større betydning for 

deres motivation til at nedsætte madspild.   

I afsnit 5.1 bliver der nævnt tre hovedårsager til madspild i private husholdninger: indkøb, opbevaring og 

madlavning/indtagelse, dette underbygges både af Farr-Wharton et al (Identifying Factors(…) Food Waste, 

2014) og Miljøstyrelsens rapport fra 2016. Indkøb anses for en hovedårsag til madspild fordi indkøbssituati-

oner er uorganiserede, hvilket medfører dobbelt køb og at rester glemmes i køleskabet. Dette underbygges 

også af vores interviewpersoner, der også ofte glemmer hvad de har i køleskabet eller køkkenet, når de tager 

på indkøb, samt at deres indkøb er uorganiserede. Som beskrevet i afsnit 5.1.1 ses opbevaring og organise-

ring som en faktor i madspild, fordi manglende overblik over hvad der opbevares og forkert opbevaring er 

med til at skabe madspild. Som nævnt ovenfor så angiver vores interviewpersoner at de ofte glemmer at de 

har rester eller madprodukter i køleskabet, som så ender med at blive smidt ud, som til dels skyldes dårlig 

organisering. Til slut ses madlavning og madindtagelse som en faktor til madspild. Dette skyldes, at mange 

er forsigtige omkring indtagelse af overskredet mad og rester, hvis ikke de er sikker på at det stadig er godt, 

som beskrevet i afsnit 5.1.1. Vores interviewpersoner nævner også inspiration til anvendelse af forskellige 

nicheprodukter i madlavningen, som et problem, der derfor leder til madspild.   

Alt dette medfører unødvendigt madspild, som kunne afhjælpes ved en mere organiseret tilgang til indkøb, 

opbevaring og organisering samt madlavning og madindtagelse. I vores app har vi arbejdet meget med at den 

skal kunne anvendes som et redskab til at gøre organiseringen af anvendelse af mad lettere. Dette gør vi ved 

at indføre et virtuelt køleskab og fryser, hvor brugerne på denne måde kan holde styr på hvilke madvarer de 

har. Dette er tiltænkt til både at afhjælpe dobbeltindkøb af samme produkter, da det er muligt at tjekke be-

holdningen fra supermarkedet, og påmindelse om produkters snarlige udløb, således at brugeren får mulig-

hed for at indtænke det i deres planlægning. I forhold til frygten for at spise for gammel mad, har vi indar-

bejdet det vi kalder “Holdbarhedstræet”, som er tiltænkt som et opslagsværk til at undersøge, om en madvare 

stadig kan spises. Funktionen er bygget op efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, hvilket også 

gør, at det er en af de ting, hvor vi ikke kan ændre i de anbefalinger der gives, men kun i hvordan de gives. 

Da manglende inspiration til anvendelse af madvare er en årsag til madspild, har vores app funktionen “Re-

steretter”, som skal være en måde at få anvendt rester, som ikke normalt ville blive brugt. Dette skal ske 
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gennem inspiration og opskrifter baseret på de produkter, der er tilføjet appens køleskab og fryser. På denne 

måde hænger appens funktioner sammen, og den fulde funktionalitet af appen opnås kun, ved at anvende alle 

funktionerne. Her falder “Holdbarhedstræet” udenfor, da vi ikke har indarbejdet en måde at kombinere de 

informationer der gives her, med resten af appens funktioner.   

 

7.2. Opdatering af app-design efter analyse af interview  

Da projektgruppen udarbejdede designrationalet, blev der taget udgangspunkt i gruppens egne ønsker til, 

hvilke funktioner der ville være relevante at have i en madspildsapp. Projektgruppen havde en masse kriteri-

er til, hvordan appen skulle fungere for at gøre det nemt og overskueligt for forbrugerne at minimere deres 

madspild.   

Vi er kommet frem til at nogle af appens funktioner, med den nuværende teknologi der findes på området, 

ikke kommer til at opfylde de kriterier som projektgruppen havde tiltænkt. Intentionerne om, at appen ikke 

skulle være tidskrævende for forbrugerne at anvende, går til grunde, i det at der ligger meget manuelt arbejde 

i appen i forhold til, at forbrugerne efter hver gang de har handlet ind, skal ind og indtaste deres indkøb. Når 

teknologien på dette område bliver videreudviklet og det rent faktisk er muligt, at det hele kan foregå auto-

matisk, vil disse funktioner opfylde projektgruppens kriterier på det tidsbesparende område.   

I videreudviklingen af appen, når teknologien er til det, vil det også gavne at tilføje en ny funktion, hvor man 

har mulighed for at indtaste varer man opbevarer i et skab, for eksempel pasta, dåsemad og bønner. Det har 

vist sig at være gavnligt i andre apps, som vi kom ind på i afsnit 5.1.2 “App inspiration”. I vores app, ville 

projektgruppen kalde denne funktion ‘’Fadebur’’, som er et gammelt dansk ord for forrådskammer. Funktio-

nen skulle fungere på samme måde som vores nuværende, men desværre på nuværende tidspunkt ubrugelige, 

funktioner ‘’Køleskab’’ og ‘’Fryser’’.  

Indtil teknologien kan følge med vil appen egne sig bedre til, blot at beskæftige sig med forbrugernes madre-

ster samt langtidsholdbare produkter, som for eksempel dressinger, og give forbrugerne notifikationer herom.   

Der skal stadig være mulighed for, at forbrugerne manuelt skal kunne indtaste varer fra for eksempel deres 

køleskab, men kun i funktionen ‘’Resteretter’’, da interviewpersonerne udtrykte begejstring for især netop 

denne funktion og at projektgruppen derfor vægter højt at denne funktion bibeholdes og effektiviseres.   

I forbindelse med ovenstående, kan der diskuteres om, hvorvidt projektgruppens tilgang til interviewene har 

givet det ønskede udfald. Med det semi-strukturerede interview håbede projektgruppen på at få en dybere 

indsigt i interviewpersonernes holdninger. Ved at stille spørgsmål samt have en udprintet version af appen 
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med til de forskellige interviews, kan man argumentere for at projektgruppen får farvet interviewpersonerne. 

Hvis interviewpersonerne ikke var blevet præsenteret for noget til at starte med, kunne projektgruppen have 

fået et andet udfald med nogle helt nytænkende idéer. ‘’Tænke-højt-testen’’ kunne også have været anvendt, 

da den ville medvirke til ikke at farve vores testpersoner, samt at give dem frie tøjler til at udforske og kom-

me med feedback. En ulempe ved ‘’Tænke-højt-testen’’ ville være, at projektgruppen risikere ikke får svar 

på det ønskede.  

  

7.3. Ændring af vaner ved anvendelse af appen  

Som det bliver beskrevet i afsnit 3.2.2 handler ændring af handlinger og dermed vaner om at skabe den rette 

motivation, gøre det nemt og skabe en anledning, alt dette skal være sammenfaldende for at der er en effekt. 

Det er vigtigt at disse elementer sat sammen, ikke kræver for meget arbejde i System 2. Vi er klar over, at 

vores app indeholder funktioner, der kræver mere arbejde end ønsket. Her tænker vi på, at indtastningen af 

hvert enkelt produkt i fryser og køleskabet kræver for meget tid, og som minimum i starten af brugsfasen vil 

trække kraftigt på System 2. Det kunne forestilles at desto længere appen anvendes, desto mindre System 2 

kræver det at indtaste varerne. Dog strider det imod teorien, men det er et aktivt valg vi har taget i forhold til 

opbygningen af appen.   

Vi har implementeret notifikationer koblet op på de madvarer, der er indtastet i køleskabet og fryseren. Den-

ne funktion skal forsøge at ramme de tre elementer samtidig, således at vi optimere muligheden for at mad-

varen bliver brugt inden udløb. Dog er vi opmærksomme på, at der kan være situationer, hvor brugeren får 

notifikationen, men de tre elementer ikke er opfyldt, og derfor opnår vi ikke den ønskede adfærdsændring. 

Dette kunne være hvis notifikationen kommer mens brugeren er på arbejde eller mens brugeren laver noget 

andet på sin telefon. Det skal derfor indtænkes hvilke tidspunkter disse notifikationer skal dukke op, således 

at der er størst sandsynlighed for, at brugeren er i gang med madplanlægning. Når dette falder sammen med 

notifikationen, må vi anse de tre elementer for værende opfyldt, og der er størst sandsynlighed for, at der sker 

en adfærdsændring. Håbet er, at appen over tid vil være med til at ændre vaner i forhold til madspild hos 

dens brugere, ved kontinuerligt at minde dem om at anvende madvarer der er tæt på udløb.  

I designprocessen af vores app lænede vi os op af B.J. Foggs teori om Persuasive Technology. Vi brugte det 

blandt andet i form af at ville motivere brugeren af appen med positive puf efter at brugeren havde udført en 

ønsket handling. Vi så også under vores interviews, at de fleste synes det var en fin idé, så længe at det ikke 

var hver gang, da man så ville miste momentum, hvilket Fogg også konkluderer.   
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Vores funktion “Motivation”, hvor brugeren kunne vælge enten “Klima” eller “Økonomi” blev dog af de 

fleste opfattet som et forstyrrende element. Idéen bag, at have grundlæggende fakta for at oplyse brugeren 

om ting de måske ikke vidste for at motivere var for almen. De fleste udtrykte, at for det første ville de finde 

det forstyrrende, hvis det kom frem mens de brugte appen til noget andet, samt de ikke fandt dem personlige 

nok. Dertil kunne man lave en forbedring og få det til at være mere personligt, hvis de fakta der kom frem i 

stedet for byggede på brugerens fremskridt i stedet for vilkårlige fakta.  

Langt de fleste tiltag vi havde tiltænkt os til at læne os op ad Foggs teori var bygget på notifikationer, for at 

give pufs til at ændre adfærd, men dette bliver irrelevant og mister sin betydning når brugeren slår alle noti-

fikationer fra. En ændring i appen, hvor brugeren kunne fravælge visse notifikationer ville måske hjælpe 

dette.  

Som fremhævet i den komparative analyse er der flere punkter, hvor vores app og Kwit fokuserer på det 

samme. Eksempelvis målsætningen og brugen af motivation. Samtidig blev det dog også fremhævet, at der 

også var punkter hvor Kwit adskilte sig fra vores app. Der er flere punkter, som kan argumenteres for, som 

gør Kwit til en yderst effektiv og vel anerkendt applikation, men en af de væsentligste faktorer bag applikati-

onen, er deres brug af gamification. Kwit har bygget og tilrettelagt deres applikationen gennem gamification. 

Kwit benytter gamification til at fange brugeren, og skaber en trang til at fortsætte med at benytte applikatio-

nen, ligesom mobilspil. Dette ses hurtigt når man kigger på deres simple brugerflade. Der er konstant feed-

back i form af personligt tilpasset statistik, over hvor langt brugeren er i deres rygestopforløb, hvor mange 

penge de har sparet, hvor mange forventede leveår brugeren har vundet tilbage osv. Derudover, jo længere 

brugeren kommer i forløbet, jo højere level opnår brugeren. Den ene titel mere motiverende og statusbekræf-

tende end den anden. I sammenhæng med dette låser brugeren også op for nye præstationer jo længere de 

kommer. Man kan argumentere for, at denne brug af gamification, både giver brugeren en trang til at fortsæt-

te, samt et ekstra boost i hverdagen. Dermed skiller Kwit appen sig ud i forhold til andre adfærdsændrende 

apps, i det brugeren får følelsen af at de gennemfører et spil, frem for at de fuldfører en opgave. Madspild og 

cigaretforbrug er to forskellige fokusområder, hvor cigaretforbrug er væsentlig nemmere at måle i tal og 

statistikker. Med det sagt, så ville implementering af gamification i vores app, være et stærkt argument for 

hvordan vi ville kunne forbedre appen. Det ville give vores applikation en ny dimension, hvor brugen af 

appen ville være mere underholdende for brugeren.  
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7.4. Fremtidsudsigter   

Der er en hel del i processen med udarbejdelse af appen, som vi ville have gjort anderledes, hvis vi havde 

haft mere tid. Vi startede projektet ud med et håb om at kunne holde to interviewrunder til gennemgang og 

feedback af vores app. Dette ville vi, for bedre at kunne arbejde iterativt med designet, og indarbejde rigtige 

brugeres feedback ind i appens funktionaliteten. Hermed ville vi arbejde mere efter Hevners cyklus, hvor 

præcis sådanne iterationer er i centrum for designets udvikling.   

Efter første interviewrunde og analysen af disse interviews, ville vi arbejde mere i dybden med den konstruk-

tive feedback vi fik på appen og dens funktionalitet. Herefter ville vi gå tilbage til designet, og rette det til, 

således at det passede overens med, hvad vores brugere/interviewpersoner mente var anvendeligt og hvad der 

ikke var. På denne måde vil vi få inddraget det Hevner kalder “Business Needs” i vores udvikling af appen. 

Yderligere var det planen at også dette design skulle igennem en interviewrunde for yderligere feedback. 

Først var planen, at det skulle være de samme interviewpersoner, der skulle med i denne interviewrunde som 

beskrevet i afsnit 4.2.1. Dog har vi talt om, at det kunne give mening at finde nye interviewpersoner til denne 

runde, for at få helt nye øjne på appens funktioner, og hvordan den bliver modtaget hos nye mennesker.   

Havde vi haft yderligere tid ville en brugertest af en kodet prototype være med til at give yderlige informati-

on om, hvordan appen rent faktisk ville blive brugt i dagligdagen. Et er hvad vores interviewpersoner siger i 

deres interview om hvordan de tror de ville bruge appen, men i realiteten kan vi ikke vide, hvordan den vil 

blive anvendt, før den kommer i en rigtig test i det miljø, hvor den skal anvendes efter udvikling. 
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8. Konklusion 

Projektet har til formål at undersøge, hvordan man kan bruge en app som et redskab til at hjælpe med at for-

mindske madspild i danske husstande. For at kunne besvare dette, har det været nødvendigt at undersøge, 

hvilke barrierer der er for at formindske madspild, samt hvad der motiverer vores målgruppe på dette områ-

de. Derudover er det nødvendigt at undersøge, hvordan man igennem en app kan ændre uhensigtsmæssige 

vaner og til slut se på, hvordan vores app gør brug af disse fund. 

I undersøgelsen af barrierene er det fundet, at specielt indkøb, opbevaring og organisering af madudnyttelse 

er de største årsager til madspild i private hjem. Dette skyldes blandt andet en uorganiseret tilgang til indkøb, 

der medfører dobbelt køb og ubrugte madvarer. Barrierene ses både i den anvendte forskningslitteratur, men 

det står også klart i de gennemførte interviews.  

Klima/miljø og økonomi er de største motivationsfaktorer, når det kommer til at formindske madspild i de 

danske husholdninger. Økonomi vil altid være en motivationsfaktor hos danskerne, og dette kan også ses i 

undersøgelserne lavet til dette projekt. Klima og miljø falder en smule i baggrunden i forhold til det økono-

miske aspekt af motivation, dog er disse motivationsfaktorer ikke uafhængige og kan og vil derfor forekom-

me i forskellige proportioner hos forskellige personer. Så selvom der bliver snakket om forskellige motivati-

oner, så er de ikke uafhængige. 

En vigtig del af at ændre vaner, er at ramme brugeren på tidspunkter, hvor motivationen og anledningen er til 

stede samt det skal være nemt, hvilket er grundstenen i adfærdsdesign. Derudover har Persuasive Technolo-

gy været undersøgt, da dette også har en stor betydning, for at bygge overtalende tekniske systemer. I denne 

teori bliver Microsuasion påpeget på en af de ting, der har stor betydning, men i realiteten kan det ses, at 

dette ikke er noget, der falder i god jord hos interviewpersonerne.  

Det kan derfor konkluderes at en app skal have ovenstående inkorporeret, hvis den skal være med til at for-

mindske madspild i danske husholdninger. Der skal være fokus på, hvilke barrierer der er, og derfor skal der 

være funktioner, der er med til at organisere indkøb, opbevaring og madudnyttelse. Derudover skal en app 

også spille på de motivationsfaktorer, der er fundet, og derfor skal appen også tilpasses således at kli-

ma/miljø og økonomi tydeligt fremstår til motivation. Appen skal også trække på adfærdsdesign og Persua-

sive Technology, hvis der skal være et håb om, at den skal kunne fungere som et redskab. Det kan ses, at 

selvom det udarbejdede forslag til en app bygger på de fornævnte elementer, så er den alligevel ikke brugbar 

i dens nuværende form. Det skyldes det tidsforbrug, der er nødvendigt for at kunne udnytte funktionerne 

”Det virtuelle køleskab” og ”Den virtuelle fryser”. Som appen er på nuværende tidspunkt, vil nogle af funk-

tionerne virke med mindre effektivisering, her er der blandt andet tale om ”Resteretter” og ”Holdbarhedstræ-

et”. Denne funktion kan være med til at mindske madspild, hvis den kan gøres uafhængig af appens andre 
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funktioner, og på denne måde, har den en funktion, der kan fungere som et redskab til at mindske madspild. 

Andre funktioner i appen, vil ikke fungere før der er sket en udvikling i teknologien, således at arbejdspro-

cessen for brugeren bliver hurtigere og mindre krævende. Samlet set skal appen bygges på den teori der er 

kortlagt i projektet, men der er brug for yderligere undersøgelse, for at kunne fastslå, hvordan en app kan 

fungere funktionelt som redskab, når det nu viser sig, at noget af teorien faktisk ikke virker i virkeligheden.  
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10.2. Bilag 2 – App-design   

Se vedhæftet 


