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Sammanfattning
Växthusgasutsläpp från personbilar påverkar klimatet negativt och har lett till att vi
idag står inför stora utmaningar. För att minska på växthusgasutsläppen krävs att
människor förändrar sina transportbeteenden. Nudging är ett koncept som används
för att komplettera befintliga åtgärder och bygger på att en valsituation arrangeras på
ett sätt som hjälper människan att fatta ett önskvärt beslut utan att begränsa individens valfrihet. Det finns olika typer av nudge-verktyg, varav ett handlar om framing
av information. Framing innebär att en viss typ av information presenteras på ett
visst sätt genom att via kommunikationstexter belysa ett särskilt problem. Huvudsyftet med föreliggande studie är att med hjälp av en enkätundersökning demonstrera om, och i så fall hur, framing av information och bilder påverkar hur människor skattar sina miljöattityder, samt attityder och intentioner till resvanor och val
av färdmedel. Ett delsyfte är också att undersöka om framing av geografiskt avstånd
påverkar skattningen i enkäten olika.
Enkäten besvarades av 120 studenter på Högskolan i Gävle. Enkäten innehöll frågor
som mätte generella miljöattityder samt egenkonstruerade frågor som mätte studenternas attityder och intentioner till sina resvanor och val av färdmedel. Tre enkäter
utformades, varav två innehöll framing av information om problemet med växthusgasutsläpp från personbilar, samt en kompletterande bild utifrån ett geografiskt lokalt respektive globalt perspektiv. Resultaten visade att framing inte hade någon signifikant påverkan på hur studenterna skattade sina miljöattityder, eller sina attityder
och intentioner till resvanor och val av färdmedel. Resultaten indikerade heller inte
på några skillnader mellan hur geografisk framing påverkade skattningen. Baserat på
resultaten har det metodiska förfarandet diskuterats. Ett antagande är att framingen
haft större chans till att ge en effekt om budskapet varit skarpare och mer oroväckande, och om urvalet gjorts på en annan population än studenter. Resultaten påvisar
dock vikten av att fortsätta testa olika nudges, däribland nudge-verktyget framing, i
olika kontexter och att de testas småskaligt innan de implementeras i större skala.

Nyckelord: Nudging, framing, experiment, enkätundersökning
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Abstract
Greenhouse gas emissions from passenger cars have a negative impact on the climate
and have led us to face major challenges today. To reduce greenhouse gas emissions,
people need to change their transport behavior. Nudging is a concept that is used to
supplement existing measures and is based on the fact that a selection situation is arranged in a way that helps man to make a desirable decision without limiting the individual's freedom of choice. There are different types of nudge tools, one of which
is about producing information. Framing means that a certain type of information is
presented in a certain way by highlighting a particular problem via communication
texts. The main purpose of the present study is to demonstrate, by means of a questionnaire survey, whether, and if so, how, presentation of information and images
affect how people estimate their environmental attitudes, as well as attitudes and intentions to travel habits and choice of means of transport. A sub-purpose is also to
investigate whether framing of geographical distance affects the estimation in the
survey differently.
The survey was answered by 120 students at the University of Gävle. The questionnaire contained questions that measured general environmental attitudes and selfconstructed issues that measured the students' attitudes and intentions to their travel
habits and choice of means of transport. Three questionnaires were designed, two of
which contained information on the problem of greenhouse gas emissions from passenger cars, and a supplementary picture from a geographically local and global perspective. The results showed that framing had no significant impact on how the students estimated their environmental attitudes, or their attitudes and intentions to
travel habits and choice of means of transport. The results also did not indicate any
differences between how geographical framing affected the estimate. Based on the
results, the methodical procedure has been discussed. One assumption is that the
framing had a greater chance of giving an effect if the message was sharper and more
worrying, and if the selection was made in a different population than students. The
results, however, demonstrate the importance of continuing to test different
nudges, including the nudge tool framing, in different contexts and that they are
tested on a small scale before being implemented on a larger scale.

Nyckelord: Nudging, framing, experiment, survey
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1 Inledning
Klimatförändringar som orsakas av mänskliga aktiviteter har lett till att vi idag står
inför stora utmaningar. Människans utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen leder till en global uppvärmning av jorden och förändringar i klimatsystemet vilket ökar risken för allvarliga irreversibla effekter för ekosystem och människor (IPBES, 2019; IPCC, 2014). I Sverige har ett flertal politiska åtgärder utformats i syfte att mildra effekterna av-, och lösa problemen med klimatförändringarna.
Till exempel har ett klimatmål för inrikestransporter antagits som syftar till att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende till år 2030, och till följd av detta ska
växthusgasutsläppen från transporter minska (Naturvårdsverket, 2018). Vägtransporter står för den största delen växthusgasutsläpp från transportsektorn, och från
vägtransportsektorn i Sverige stod personbilar för 67 procent av sektorns totala utsläpp av växthusgaser år 2017 (Naturvårdsverket, 2018). Dagens forskning bidrar
med tekniska lösningar som ska göra personbilen mer miljövänlig genom energieffektiviseringar, elektrifiering av motorer och en ökad andel förnybar energi. Åtgärderna bedöms dock som otillräckliga för att nå nödvändiga utsläppsminskningar av
växthusgaser och således minskar också chansen till att nå klimatmålet för inrikestransporter (Trafikverket, 2014). För att begränsa utsläppen och mildra klimatpåverkan från personbilsanvändningen måste fler åtgärder övervägas. Gärling och
Schuitema (2007) argumenterar för att det krävs beteendepåverkande åtgärder som
främjar en minskad personbilsanvändning. Behovet av åtgärder som gör samhället
mer transportsnålt finns på såväl lokal som på nationell nivå (S. Lantz, personlig
kommunikation, 5 mars 2019; L. Sjöberg, personlig kommunikation, 30 oktober
2018; Trafikverket, 2016) och implementeringen av sådana åtgärder är en förutsättning för att nå transportpolitikens klimatmål (Naturvårdsverket, 2015).
Då en stor del av växthusgasutsläppen kommer från personbilar krävs inte minst att
ett större antal personresor övergår från bil till alternativa transportmedel som
gång-, cykel eller buss. För att möjliggöra en sådan övergång är därför åtgärder som
påverkar användare av transportsystemet till att förändra sina transportbeteenden
nödvändiga (Trafikverket, 2014; Trafikverket, 2016). Mänskliga beteenden är dock
mycket komplexa och vid tillämpning av beteendepåverkande åtgärder krävs en förståelse för-, och kunskap om hur människors beteenden fungerar och vilka faktorer
som påverkar individens val. Ett koncept som fått alltmer fokus i sammanhanget är
Nudging-konceptet. Nudging används som en komplettering och förstärkning av redan befintliga åtgärder och styrmedel som används i förändringsarbetet mot en mer
miljömässigt hållbar riktning (Lindahl & Stikvoort, 2015). Konceptet bygger på att
en valsituation arrangeras på ett sätt som hjälper människan att fatta ett önskvärt beslut, utan att begränsa individens valfrihet (Thaler & Sunstein, 2008).
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Nudging är ett samlingsnamn för olika typer av metoder där syftet är att påverka
mänskliga beteendemönster. Metoderna kan delas in i olika nudge-verktyg, varav
fyra mer etablerade verktyg som behandlats i tidigare forskning innefattar; förenkling och inramning av information, förändringar i den fysiska miljön, användning av
sociala normer och val av standardalternativ. I föreliggande projekt ligger fokus på
inramning av information, som i denna uppsats benämns med den engelska översättningen framing. En tidig introduktion till begreppet framing presenteras av Entman
(1993) som beskriver framing som ett sätt att formulera en viss typ av information
på, som sedan aktiverar särskilda attityder och värderingar hos en individ. Det innebär att särskilda aspekter väljs ut från verkliga förhållanden som sedan belyses via
kommunikationstexter i syfte att framföra ett visst problem, en kausal tolkning eller
en moralisk utvärdering (Entman, 1993). Thaler och Sunstein (2008) beskriver att
idén bakom framing som ett nudge-verktyg grundas på att ett val, till viss del, beror
på hur valet presenteras. Författarna ger ett exempel på hur framing använts inom
energibesparing; (a) ”Om du använder energibesparande metoder, sparar du 3 500
kr per år”. (b) ”Om du inte använder energibesparande metoder, förlorar du 3 500
kr per år”. Författarna beskriver att alternativ (b), där informationen frameas som en
förlust, visat sig vara mer effektivt än alternativ (a). Om beslutsfattare vill uppmuntra till energibesparing är alternativ (b) en starkare nudge (Thaler & Sunstein,
2008).
I Region Gävleborg, där föreliggande studie utförts, har tidigare nudging-projekt
inom transportområdet genomförts. Bland annat användes nudge-verktyget förändringar av den fysiska miljön i ett samåkningsprojekt. Projektet ”Samåkning Region
Gävleborg” pågick under ett år mellan 2016–2017 och syftade till att utveckla
samåkningen på landsbygden för att minska på växthusgasutsläppen och samtidigt
stärka den sociala gemenskapen (Region Gävleborg, 2017). En bokningsplattform
utvecklades där användarna av plattformen fick motta mail med en påminnelse om
att samåka mer. Inom ramen för projektet utplacerades även skyltar längs den aktuella pendlingsvägen som uppmanade till samåkning (se bilaga G) (A win win world,
u.å.). Ett annat nudge-projekt drivs av X-trafik, länstrafikhuvudman i Region Gävleborg, och ska bidra till att öka invånares resor med kollektivtrafiken (S. Lantz, personlig kommunikation, 5 mars 2019). I projektet har filmer skapats som skildrar
personer som reser kollektivt i syfte att inspirera andra till ett ökat kollektivt resande (x-trafiks hemsida). Filmerna har sedan lagts ut på X-trafiks hemsida (X-trafik,
u.å.) och på X-trafiks Facebook sida (https://www.facebook.com/xtrafik/). Det är
ett sätt att tillämpa nudge-verktyget bruk av sociala normer på. I det fallet har filmerna anspelat på så kallade deskriptiva normer normer vilka hänvisar till observationen om hur andra beter sig (Cialdini, Reno & Kallgren 1990).
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Den här studien avgränsas dock till att utforska nudge-verktyget framing och avser
inte undersöka andra nudge-verktyg. Detta eftersom det är möjligt att testa framing
först i en liten skala, något som sedan kan komma att skalas upp till större, exempelvis regionala, projekt. Dessutom är framing som en beteendepåverkande åtgärd
inom transportsektorn ett relativt outforskat nudge-verktyg i Region Gävleborg (S.
Lantz, personlig kommunikation, 5 mars 2019).
Framing av information, om till exempel växthusgasutsläpp från personbilar, betraktas som ett verktyg för att öka chansen till att individen fattar mer hållbara transportval (Avineri & Waygood 2011; Mir, Behranf, Isaai och Nejat, 2016). De flesta
nudge-åtgärder är kontextberoende vilket innebär att framgången i hur väl de fungerar också är kontextberoende. Därför är det viktigt att olika nudges testas, till en
början i liten skala som sedan gradvis kan skalas upp, innan de kan användas fullt ut
(Lindahl & Stikvoort, 2015). Då det finns ett behov av beteendepåverkande åtgärder
inom transportsektorn även i Region Gävleborg (S. Lantz, personlig kommunikation, 5 mars 2019; L. Sjöberg, personlig kommunikation, 30 oktober 2018) finns
också utrymme till att testa olika nudge-verktyg, däribland verktyget framing, först i
liten skala. Många studier om framing undersöker kraften i att använda olika typer
av formuleringar av ett budskap, för att sedan mäta effekten av hur de olika formuleringarna inverkar på människors uppfattning om-, eller valet av något (Entman,
1993; Levin & Gaeth, 1988; Avineri & Waygood, 2013).
Det finns dock fortfarande några perspektiv kvar att utforska. Förutom att nudgeverktyget framing sällan har testats som en metod för att aktivera särskilda attityder
kring resvanor och val av färdmedel hos människor (Avineri & Waygood, 2013) är
en annan intressant aspekt om framing där geografiskt avstånd används som attribut
kan påverka hur individer uppfattar problemen med klimatförändringarna. I en studie av Spence och Pidgeon (2010) undersöktes hur framing av information om klimatförändringarna i form av lokal respektive avlägsen klimatpåverkan kunde inverka
på människors uppfattning om problemet. Författarna fann att framing av klimatförändringarna med ett geografiskt avlägset avstånd ledde till att respondenterna uppfattade klimatpåverkan som mer allvarlig. En annan studie visar dock att den emotionella responsen till-, och förståelsen för klimatförändringarnas påverkan ökar när
människor upplever problemen i sin personliga närhet (O’Neill & Hulme, 2009).
Då litteraturen tycks vara tvetydig genom att studier har kommit fram till olika resultat i frågan om geografisk framing, finns således ett gap i forskningen och utrymme för att vidare utforska geografisk framing.
Förhoppningen med denna studie är att kunna visa att små medel, som hur ett miljöproblem formuleras och presenteras, faktiskt kan inverka på människor genom att
aktivera vissa attityder kring-, samt hur de skattar sina intentioner till miljön, sina
resvanor och sina val av färdmedel.
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Då litteraturen är mångtydig vad gäller geografisk framing, är ytterligare en infallsvinkel i projektet att utforska geografiskt avstånd som framing-attribut och om det
föreligger en skillnad i hur människors påverkas av lokal respektive avlägsen
framing.
1.1

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med studien är att bidra till insikter om hur nudge-verktyget framing kan användas för att påverka människor i frågor som rör deras attityder
till miljön, samt attityder och intentioner till deras resvanor och färdmedel. Huvudsyftet är att via en enkät demonstrera om, och i så fall hur, framing påverkar hur
människor skattar sina miljöattityder, samt attityder och intentioner till sina resvanor och val av färdmedel. Studier om framing där ett lokalt respektive avlägset avstånd använts som ett attribut har visat på olika resultat. Ett delsyfte är således att
utforska om det finns någon skillnad i hur geografisk framing, avlägsen respektive lokal, påverkar skattningen i enkäten. Uppsatsen riktas främst till medarbetare på företag eller organisationer som hanterar miljöfrågor med koppling till transportbeteenden eller andra beteendepåverkande åtgärder. Andra som kan ha intresse i studien
är studerande eller övriga ämnesengagerade personer. Projektet har två huvudsakliga frågeställningar:
• Kan nudge-verktyget framing påverka studenters skattning av sina miljöattityder, samt attityder och intentioner till sina resvanor och val av färdmedel till och
från högskolan i Gävle?
• Finns det skillnader i hur geografisk framing påverkar studenters skattning av
sina miljöattityder, samt attityder och intentioner till sina resvanor och val av
färdmedel?
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2 Teori
År 2008 lanserades boken Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, skriven av juristen Cass Sunstein och beteendeekonomen Richard Thaler. Det
var efter att boken hade publicerats som konceptet nudging fick sitt stora genomslag
och som intresset för att integrera insikter från beteendevetenskapen i myndigheters
policyutformning växte (Naturvårdsverket, 2014). Nudging är idag ett populärt redskap inom beslutsfattande och används av olika aktörer, inom olika tillämpningsområden. Till exempel har nudging använts av företag som en del i deras kommunikations-, och marknadsföringskampanjer samt av beslutsfattare vid ärenden som berört
sparande och folkhälsofrågor (Lindahl & Stikvoort, 2015; Lehner, Mont & Heiskanen, 2015). Syftet med nudging är att vägleda människor till att fatta ett önskvärt
beslut som gynnar såväl individen själv som miljön och samhället i stort. Thaler och
Sunstein (2008) definierar i sin bok Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth,
and Happiness en nudge som:
“...en aspekt av valarkitekturen som förändrar människors beteende på ett förutsägbart
sätt utan att förbjuda eventuella tillval eller avsevärt ändra deras ekonomiska incitament. För att räknas som en ren nudge måste insatsen vara enkel och billigt att undvika. Nudge är inte tvingande. Att sätta frukten i ögonhöjd räknas som en nudge. Att
förbjuda skräpmat är inte” (sid. 8).
2.1

Introduktion till nudging och verktyget framing

Nudging som koncept avviker från den klassiska ekonomiska modellen som utgår
från att människan alltid agerar rationellt i olika situationer och sammanhang. Nudging grundas på kunskaper och erfarenheter från psykologi, sociologi och beteendeekonomi som istället pekar på att individer inte alltid agerar rationellt på så sätt att
dem inte alltid maximerar sin egen nytta (Thaler & Sunstein, 2008; Lehner et al.,
2015). Thaler och Sunstein (2008) beskriver att människor i många fall snarare tenderar att fatta relativt dåliga beslut som hade kunnat undvikas eller göras annorlunda
om människan riktat sin fulla uppmärksamhet, haft tillräcklig information, obegränsad kognitiv förmåga och fullständig självkontroll. Dock har människan inte alltid
fullständig kapacitet till-, eller viljan att fatta rationella beslut och på så sätt är människans rationalitet begränsad (Thaler & Sunstein, 2008; Lindahl & Stikvoort, 2015).
Därför kan beslutsfattare skapa förutsättningar som underlättar och möjliggör för individer att maximera sin nytta.
Nudging är användbart i situationer när människor står inför komplexa val, när valen
kan ge omfattande konsekvenser, eller när sambandet mellan valet och konsekvenser
är oklar (Thaler & Sunstein, 2008). Termen ”nudge” som också används i sammanhanget skiljer sig från samlingsbegreppet nudging.
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Hansen (2016) beskriver nudging som processen mot beteendeförändringar och den
systematiska tillämpningen av nudges, där en nudge snarare utgör en riktad åtgärd
som används för att påverka människors beslut, val eller beteende. Nudges kan till
exempel bestå av varningsmärkningar, förändringar i layouter av olika miljöer, att
rikta uppmärksamhet mot sociala normer, eller genom framing av information
(Lehner et al., 2015). I alla situationer där människor ställs inför ett val påverkas valet av en så kallad valarkitektur. Den syftar till-, och påverkar den informativa och
fysiska miljö som valet ska göras inom. Att införa en nudge handlar om att avsiktligt
påverka valarkitekturen genom att göra små förändringar i miljön, vilket senare vägleder individen till att göra vissa val automatiskt (Thaler & Sunstein, 2008). Nudgeåtgärder används för att underlätta för individer att agera annorlunda, inte att tänka
annorlunda. Thaler och Sunstein (2008) beskriver till exempel i sin bok att ett förbud mot ohälsosamma livsmedel inte klassas som en nudge, då en nudge inte ska
vara påtvingande. Däremot räknas en avsiktlig placering av frukt i ögonhöjd i butiker
i syfte att rikta uppmärksamhet till frukten och öka chansen till att konsumenten väljer frukt framför andra kanske mer ohälsosamma alternativ, som en nudge. Då har
konsumenten fortfarande en fri vilja att välja andra alternativ vilket går i linje med
en ideologi som författarna kallar frihetlig paternalism.
2.1.1 Frihetlig paternalism
Nudging bygger på frihetlig paternalism som handlar om att bibehålla den fria viljan
(den frihetliga), samtidigt som den tillåter beslutsfattare att styra människor mot
vissa val som gynnar individen och samhället i stort (den paternalistiska) (Thaler &
Sunstein, 2008). Begreppet paternalism syftar till en princip om beslutsfattares rätt
att styra människor i en riktning som anses vara mest fördelaktig. Paternalism kan
delas in i hård respektive mjuk paternalism. Termen hård paternalism innebär att en
individ hindras från-, begränsas eller manipuleras till att utföra en handling eller ett
val, och grundas ofta på antaganden att individen inte är nyttomaximerare. Mjuk
paternalism handlar istället om en typ av paternalism som ingriper för att hjälpa och
underlätta för individer att uppnå personliga mål (Begon, 2016). Thaler och
Sunstein (2008) beskriver att nudges räknas som en relativt svag och mjuk form av
paternalism. Detta på grund av att nudges ska hjälpa individer att fatta ett för dem
själva gynnsamt val, och får inte vara förbjudande, påtvingande eller på andra sätt
belasta eller begränsa individers val.
2.1.2 Kritik mot nudging
Konceptet har fått en del kritik, inte minst på grund av att det av vissa betraktas som
manipulativt. Bland annat hävdar Hansen och Jespersen (2013) att nudging är ett sätt
att manipulera människors val på och att det av den anledningen inte är förenligt
med vad som bör vara beteendepåverkande åtgärder i en modern demokrati.
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Felsen, Castelo och Reiner (2013) delar åsikten att nudging kan liknas vid manipulation av människor. Författarna konstaterar att genom att manipulera hur olika val
presenteras för individen i syfte att förmå personen till att välja ett visst val framför
ett annat, inskränker det på individens egna uppfattning om saken i fråga. Det i sig,
menar Felsen et al. (2013), brister i respekt mot-, och verkar förminskande av individen som en person med förmågan att fatta självständiga beslut. Vidare riktar Hansen och Jespersen (2013) också kritik mot att nudges inte alltid är transparenta då de
införs utan att nödvändigtvis göra människor medvetna om det och att dem på så sätt
blir förda bakom ljuset. Att nudges inte är transparenta om intentionen att förändra
beteenden instämmer även Bruns, Kantorowicz-Reznichenko, Klement, Jonsson
och Rahali (2018) till. De påpekar att bristen på transparens begränsar människors
handlingsfrihet, vilket i sig strider mot grundtanken med nudging. Enligt Hansen
och Jespersen (2013) bör således nudges vara öppet redovisade för samtliga mottagare.
Det riktas också kritik mot nudging i frågan om vad som gör en eller flera personer
till de bäst lämpade för att besluta om-, och implementera nudges. Schlag (2009)
menar att beslutsfattare själva kan ha brister och att det därför heller inte går att försäkra sig om att nudgen som implementeras är idealisk i sitt sammanhang. Vidare
ifrågasätts generaliserbarheten av nudges. Lehner et al. (2015) betonar en svaghet
med att de flesta nudge-experiment är utförda i konstgjorda laboratoriemiljöer vilket de menar begränsar resultatens generaliserbarhet på andra och på större populationer utanför dessa miljöer. På grund av att de flesta nudge-studier genomförs i
konstgjorda miljöer är en annan svaghet också att det är svårt att avgöra kostnadseffektiviteten av nudges och möjligheten att mäta den långsiktiga effekten av dem (Naturvårdsverket, 2014).
Kritiska röster har även riktats mot huruvida nudging verkligen adderar något nytt
till befintliga verktyg och åtgärder, och att nudges kan användas på fel sätt genom att
ersätta andra mer verkningsfulla åtgärder. Bonell, McKee, Fletcher, Wilkinson och
Haines (2011) hävdar att åtgärder som till exempel berör folkhälsan bör baseras på
bästa möjliga bevis på åtgärdernas effektivitet, och att beslutsfattare inte ska urholka
insamlingen av sådana bevis. Författarna poängterar att det saknas bevis på effektiviteten av nudging och att folkhälsoåtgärder därför inte bör baseras på ideologier, som
de menar att nudging till största del grundas på, utan att åtgärderna istället måste
utgå från etablerade teorier. Nudges ska inte användas i syfte att ersätta andra mer
traditionella åtgärder utan ska istället fungera som ett komplement till befintliga åtgärder (Benartzi et al., 2017). Benartzi et al. (2017) betonar att nudges avser hjälpa
individer att utnyttja och använda redan befintliga insatser, exempelvis program och
subventioner (traditionella styrmedel), och att nudges är kostnadseffektiva medel till
skillnad från vissa andra traditionella styrmedel.
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Vidare hävdar de att regeringar skulle lyckas uppnå större beteendeförändringar om
de investerar i nudges som kan öka utnyttjandet av befintliga styrmedel, snarare än
att till exempel höja skatter eller investera i andra ekonomiska styrmedel. Trots meningsskiljaktigheter mellan kritiker och förespråkare vad beträffar användningen av
nudges och dess kostnadseffektivitet råder dock samstämmighet i frågan om behovet
av vidare forskning som stödjer bevisen på nudgings effektivitet (Benartzi et al.,
2017; Bonell et al., 2011).
2.1.3 Nudge-verktyget framing
Forskning om framing kan spåras tillbaka till år 1974 då antropologen Erving Goffman publicerade sin studie om framing. Goffman (1974) beskriver framing som
”tolkningsbilder” som tillåter individer att lokalisera, identifiera och sätta etikett på
olika problem och ämnen. Han beskriver också att ord kan liknas vid katalysatorer
som hjälper individer att se mening i dessa problem eller ämnen (Goffman, 1974).
Framing av information eller ett budskap syftar till att kommunicera via ord, bilder
eller fraser i syfte att just belysa ett visst problem eller en händelse (Gifford &
Comeau, 2011). Vid tillämpning av framing väljs särskilda aspekter från den uppfattade verkligheten ut som sedan via kommunikativa texter görs mer framträdande.
Att göra dem mer framträdande handlar om att få en del av informationen att uppfattas som mer anmärkningsvärd, meningsfull eller minnesvärd för personen eller
personerna som tar emot informationen. Genom att göra informationen mer framträdande ökar chansen att mottagaren tar till sig budskapet och dess innebörd, för att
sedan också kunna minnas det (Entman, 1993). Det finns dock en skillnad mellan
vad som räknas som ”vanlig” information och information som räknas som en nudge.
Människor är dagligen mottagare till information från samhället och omgivningen.
Informationen bearbetas genom att människan överlägger med sig själv vilket sedan
kan resultera i en beteendeförändring efter att ha värderat de olika valalternativen.
Information som till exempel används av ett företag i marknadsföringssyfte räknas
inte som en nudge då syftet är att marknadsföringen ska locka människor till vissa val
som i första hand gynnar företaget (Naturvårdsverket, 2014). En nudge syftar istället till att avsiktligt vägleda individer mot ett visst val som i första hand gynnar individen och samhället. Om information till exempel kompletteras med en tydlig pil
som riktas mot en miljövänlig eller hälsosam produkt, eller att en viss färg används i
förstärkningssyfte för att peka mot en ekologisk produkt, räknas det som en nudge
(Lindahl & Stikvoort, 2015)
Thaler och Sunstein (2008) förklarar att framing fungerar på grund av att människan
tenderar att vara passiva i sina beslut. Individers reflektionsförmåga används sällan
till att kontrollera en fråga och se om en återsynkronisering av en framead fråga
skulle leda till ett annat svar. Därför är framings också att betrakta som kraftfulla
nudges (Thaler & Sunstein, 2008).
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Målet med framing kan bland annat vara att framföra en särskild problemdefinition
och/eller åtgärdsrekommendationer till problemet i fråga. Däremot kan olika typer
av frames och hur de används, uppfattas och tolkas olika av olika personer och vid
olika tidpunkter (Mir et al., 2016). Bortsett från själva informationen i sig kan en
framing uppfattas olika till exempel på grund av vilken terminologi som används för
att belysa problemet eller i vilken visuell kontext som problemet presenteras och
belyses inom (Kahneman, 2002).
2.1.4 Forskning om framing
Det finns flera exempel på studier som undersökt effekten av framing. Till exempel
genomfördes ett fältexperiment av Levin och Gaeth (1988) som testade hur framing
kunde påverka hur konsumenter uppfattade nötkött. Framingen bestod av märkningar varav den ena var märkt ”75% magert” och den andra var märkt med ”25%
fett”. Trots att de två märkningarna egentligen betyder exakt samma sak, bedömde
försöksdeltagarana att köttet både smakade bättre och var mindre oljigt när köttet
var märkt ”75 % magert” än när köttet var märkt ”25 % fett”. Framing har också använts inom energimärkningar för att vägleda människor till att välja mer effektiva
energianordningar. Märkningarna bestod bland annat av information om de ekonomiska vinster som energieffektiva anordningar innebär, och frameades genom att
siffrorna var uttryckta i dollartecken i ett förstorat typsnitt. Studiens resultat indikerade att försöksdeltagarna påverkades till att välja de energieffektiva anordningarna
(Neweill & Siikamäki, 2013). Ett annat exempel där information gjorts mer framträdande, som i det här fallet syftade till att minska matsvinn, är i en studie av Kallbekken och Sælen (2013). En skylt med budskapet; ”Välkommen tillbaka! Igen! Och
Igen! Besök vår buffé många gånger. Det är bättre än att ta mycket en gång” användes för att uppmana hotellgäster till att hämta fler gånger istället för att ta för
mycket mat första gången. Resultaten visade att skylten hjälpte till att reducera matsvinnet med 20,5 procent.
Framing har även använts som verktyg för att förändra transportbeteenden. Avineri
och Waygood (2013) utförde ett experiment som testade hur framing påverkade
människors uppfattning om mängden koldioxidutsläpp. Information om koldioxidutsläpp förmedlades i ena läget på följande sätt;”Färdmedel X producerar 500 gram koldioxid på en fem mils resa”. Mängden som produceras av färdmedel Y är 368 gram lägre.”
(s.35)”. I andra läget förmedlades mängden koldioxidutsläpp på följande sätt: ”Färdmedel X producerar 132 gram koldioxid på en fem mils resa. Mängden som produceras av
färdmedel Y är 368 gram högre”. (s.35). I resultaten framgick att beroende på hur informationen om mängden koldioxidutsläpp frameades uppfattade respondenterna
mängden utsläpp olika, trots att det var exakt samma mängd som presenterades i de
två lägena.
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När mängden koldioxidutsläpp frameades som högre uppfattade respondenterna
mängden som större än när informationen frameades som lägre.” (Avineri &
Waygood, 2013).
En studie av Leiserowitz (2005) visade att människor inte är lika oroliga för den lokala påverkan av klimatförändringar, utan istället tenderar individer att visa mer oro
för geografiskt avlägsna platser, människor och natur. Baserat på denna studie formulerade Spence och Pidgeon (2010) i sin undersökning hypotesen att framing där
ett geografiskt avlägset avstånd användes som attribut, skulle ha en större inverkan
på respondenterna. I studien undersöktes sedan hur framing av information om klimatförändringar påverkade studenters uppfattning om klimatförändringarna utifrån
lokal (Storbritannien) respektive avlägsen (Europa) geografisk påverkan. Informationen kompletterades med en karta över stigande havsnivåer och en bild som illustrerade översvämningar. Framing i läge 1 lokalt attribut (se Bilaga D) presenterades
på följande sätt (översatt till svenska);”Omfattande översvämningar i många delar av Storbritannien har orsakat skador till ett värde av miljontals pund och samtidigt lett till folkhälsoproblem”. Framing i läge 2 geografiskt avlägset attribut (se Bilaga E) beskrevs följande; ”Omfattande översvämningar i många områden i världen har orsakat skador till ett
värde av miljontals pund och samtidigt lett till folkhälsoproblem”. Respondenterna fick sedan besvara frågor i en mailenkät. I studiens resultat framgick att framingen hade effekt och att respondenterna uppfattade framingen olika beroende på det geografiska
attributet, varpå författarnas hypotes stämde.
I Tehran, Iran, genomfördes en studie av Mir et al. (2016) som undersökte hur
framing påverkade studenters benägenhet att agera miljövänligt med fokus på förändring i transportbeteenden. Syftet var att studera vilken effekt framing hade på individers intentioner att förändra sina transportval mot miljövänligare alternativ,
samt att granska effekten av att använda geografiskt avstånd som framing-attribut.
Framing med lokalt attribut (översatt till svenska) presenterades följande; “Cirka 10
000 människor dör i förtid i Tehran varje år på grund av luftföroreningar utomhus”. Framing
med avlägset attribut (översatt till svenska) beskrevs på följande sätt; “Cirka 10 000
människor dör i förtid i Beijing, China varje år på grund av luftföroreningar utomhus”. Respondenterna fick sedan besvara frågor i en enkät. Resultaten indikerade att framing
av information om luftföroreningar hade effekt på individers intentioner att förändra
sina val av färdmedel till miljövänligare alternativ. Däremot hade geografiskt avstånd
som framing-attribut ingen signifikant effekt.
2.1.5 Psykologiskt avstånd som en del av framing
I kommunikation om klimatförändringar spelar flera komplexa faktorer in. Vad individer uppfattar som ”riskabla” klimatförändringar är högst individuellt och grundas
på individens egna bedömningar av en komplex vetenskap, där den potentiella påverkan sträcker sig långt in i framtiden.
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Det är därför svårt att presentera information om klimatförändringarna på ett helt
naturligt sätt utan att ha någon typ av kontext (Spence & Pidgeon, 2010). En väsentlig aspekt i detta sammanhang är hur informationen blir framead. Studier visar att
klimatförändringar betraktas som ett psykologiskt avlägset problem och att människor upplever det som något som inte drabbar dem själva, utan att det istället drabbar andra människor på andra geografiska platser (Leiserowitz, 2005; Spence och
Pidgeon, 2010). Däremot har studier som undersökt effekten av att använda geografisk framing dock visat på blandade resultat. I resultaten av Spence och Pidgeons
(2010) undersökning framgick att respondenterna uppfattade framing där ett geografiskt avlägset avstånd användes som attribut hade större inverkan på respondenterna. I en annan studie ökade istället den emotionella responsen till-, och förståelsen för klimatförändringarnas påverkan när respondenterna uppfattade att problemen förefanns i deras personliga närhet, såsom i deras lokala område (O’Neill &
Hulme, 2009). Att använda geografiska attribut i framing tycks vara ett utforskat fenomen, trots att den vetenskapliga litteraturen visar på olika resultat. Mot bakgrund
av vad litteraturen säger om geografisk framing är en metodisk avgränsning i föreliggande arbete att använda två typer av framing-attribut till enkäterna som utgörs av
två geografiskt skilda platser (lokalt och avlägset). Den ena framingen består av en
bild som illustrerar ett trafikflöde i Indien och speglar ett från Sverige geografiskt avlägset avstånd. Den andra framingen utgörs av en bild som illustrerar ett trafikflöde i
Sverige och avser representera ett geografiskt lokalt attribut.
2.2

Modeller som förklarar beteenden

För att förklara varför olika nudges eller framing kan fungera och påverka människors beteenden finns några grundläggande teoretiska utgångspunkter. Theory of
planned behavior (TPB) (Ajzen, 1991) är en teori om det mänskliga beteendet som
förklarar hur vissa beteenden kan förutsägas. Den beskriver hur beteenden hänger
ihop med faktorer som attityder, subjektiva normer samt upplevd kontroll (se figur
1). Dessa faktorer påverkar människans intention att agera, som i sin tur påverkar
beteendet. En attityd motsvarar ett uttryck för en människas värdering av de konsekvenser som ett särskilt agerande skulle få. Subjektiva normer hänvisar till vad som
anses som ”socialt accepterat” och baseras på hur individen tror att andra personer
skulle reagera om ett särskilt beteende skulle genomföras eller inte genomföras.
Upplevd kontroll syftar till individens egna uppfattning om sin förmåga att hantera
situationen, och alltså inte personens faktiska kontroll över den. Upplevd kontroll
kan till exempel grundas på personens tidigare erfarenheter eller förväntade hinder
(Ajzen, 1991). I stora drag säger teorin att ju positivare attityd, starkare sociala påtryckningar och större upplevd kontroll en person har, ju större chans är det att individen tar intentionen till handling och utför beteendet

11

Figur 1 Theory of planned behavior (Ajzen, 1991). Förklarar hur attityder, subjektiva normer samt upplevd
kontroll hänger ihop.

Termen attityd har dock definierats på många olika sätt. Maio och Haddock (2015)
beskriver att en attityd involverar beslutet att tycka om eller inte tycka om, att favorisera respektive icke-favorisera, ett särskilt problem, objekt eller en person. Författarna definierar en attityd övergripande som en värdering av olika faktorer vilka baseras på kognitiv, känslomässig, eller beteendemässig information gentemot ett visst
objekt (Maio & Haddock, 2015). Det kan liknas vid Fransson och Gärlings (1999)
beskrivning som förklarar att en attityd bestäms av människans övertygelser kring
konsekvenserna av ett visst beteende och sedan av värderingen av dessa konsekvenser. Attityder är kopplade till intentioner som i grund och botten handlar om motiverande faktorer som influerar beteenden. Intentioner indikerar hur gärna människor är villiga att försöka och anstränga sig för att utöva ett visst beteende. Intentionen att agera på ett visst sätt utgår från vilka attityder som individen har mot ett
beteende (Ajzen, 1991). En positiv eller negativ attityd mot ett beteende, sociala
normer att utöva beteendet, samt upplevd kontroll över beteendet är exempel på
orsaker bakom en intention (Fransson & Gärling, 1999). Vad gäller miljöattityder
beskriver Fransson och Gärling (1999) det som attityder mot fakta, människans egna
beteende, eller mot andra människors beteenden som på ett eller annat sätt har konsekvenser för miljön. Miljöattityder kan både vara mer specifika attityder som direkt
föranleder en intention, eller mer allmänna/generella attityder.
Prospektteorin (Prospect Theory) är en teori som lanserades av Kahneman och
Tversky (1979) och är en en förklaringsmodell till hur människor grundar sina beslut under risk.
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Teorin handlar i stora drag om att människan uppfattar förväntade vinster och förluster olika, och att det är utifrån potentiella vinster och förluster som människan
baserar sina beslut på snarare än på resultatet av beslutet. Teorin beskriver att människor är mindre benägna att ta risker inför en potentiell vinst på grund av att den
subjektiva upplevelsen av en vinst är relativt låg. Istället är människor desto mer benägna att ta risker i syfte att förhindra en eventuell förlust då den subjektiva upplevelsen av en förlust är hög (Kahneman & Tversky, 1979). I flera studier om framing
har vinst respektive förlust undersökts som framing-attribut. Vissa studier pekar
dock på att förlust inte alltid har en starkare påverkan på människor än vinst. I studien av Mir et al. (2016) framgick till exempel att framing av information om de positiva konsekvenserna (vinster) av att minska på luftföroreningar hade större inverkan på människor än framing av de negativa konsekvenserna (förluster). Likaså visade Spence och Pidgeon (2010) att framing av vinster hade större effekt än framing
av förluster för att främja en positiv attityd mot mildrande av klimatförändringar.
Kahneman och Tversky (1981) beskriver i sin artikel The Framing of Decisions and the
Psychology of Choice att framing av vissa handlingar eller resultat, som i Mir et al.
(2016) samt Spence och Pidgeons (2010) studier förefaller vara ett miljöproblem av
något slag, kan leda till att människor känner ett ansvar mot konsekvenserna av
handlingarna/resultaten.
2.3

Hypotes

Tidigare presenterade studier (se avsnitt 2.1.4) visar att framing har en effekt när
det kommer till att påverka hur människor tolkar och uppfattar information. I studien av Avineri och Waygood (2013) framgår exempelvis potentialen i att använda
ord och uttryck i framing. Studierna av Mir et al. (2016) samt Spence och Pidgeon
(2010) indikerar att kommunikation av ett miljöproblem där bilder och ord ringar in
ett miljöproblem också är en effektiv framing för att påverka människors uppfattning
om problemet i fråga. Gemensamt för studierna är att samtliga belyser ett miljöproblem (koldioxidutsläpp, klimatförändringar och luftföroreningar) där framing använts för att göra miljöproblemet mer framträdande. Utifrån de ovan presenterade
studierna och teoretiska utgångspunkterna formulerades hypotesen (H1): “Framing
av bild och budskap om växthusgasutsläpp från personbilar bidrar till att studenter
skattar sina miljöattityder och sina attityder och intentioner kring resvanor och val
av färdmedel högre “. Vidare i projektet undersöktes också geografisk (lokal respektive avlägsen) framing (se frågeställningar, avsnitt 1.1).
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3 Metod och genomförande
Avsnittet inleds med en beskrivning av den litteraturgranskning som utförts i projektet. Sedan
följer en redogörelse av enkätundersökningens förfarande, samt en presentation av dataanalysen. Därefter beskrivs hur validiteten och reliabiliteten beaktats i arbetet samt en kort presentation av genomförande.
3.1

Litteraturgranskning

För att skapa en bakgrund till-, och få en djupare förståelse för ämnet, inleddes studien med en litteraturgranskning av sekundärdata i form av rapporter och vetenskapliga artiklar kring nudging och verktyget framing. Vilken litteratur som skulle
användas i detta syfte valdes ut i samband med formulering av uppsatsens syfte och
frågeställningar samt vid utformningen av enkätfrågorna. Dock låg en förstudie (Söderlund & Bäcklin, 2019), med avsikt att eftersöka litteratur om nudging och verktyget framing, delvis till grund för valet av litteratur i föreliggande uppsats. Sekundärdata har samlats in via internetsökningar där sökdatabaser som Google Scholar,
Science Direct, SpringerLink och Web of Science till största del använts. Inom ramen för projektet låg fokus på ämnesrelevanta sökord som till exempel ”Nudging”,
”Framing”, ”Framing Theory”, ”Nudging transport behavior” vilka ramar in det undersökta temat i arbetet. Dessa sökord gav många träffar och därmed en bred ingång
till källor. Källorna användes sedan som ingång till nya källor där mer specificerade
referenser kunde eftersökas. Andra sökord som exempelvis “Changing transport
behavior”, “Mobility Management” eller “Information impact in behavior” hade
också kunnat vara relevanta för ämnet som undersökts. Däremot hade dessa sökord
antagligen givit alltför breda träffar, samt träffar om beteendepåverkande åtgärder
inom transportområde i allmänhet och inte nudge-åtgärder i synnerhet och ansågs
därför vara utanför ramen av detta arbete. Data har även inhämtats via bibliotekssökningar på Högskolan i Gävles bibliotek.
Även i bibliotekssökningarna har en strategi varit att utgå från de rapporter och artiklar som bland annat hittats och använts i förstudien, vars referenslistor sedan genomsöktes i syfte att hitta ny litteratur.
3.2

Experiment

För att utforska studiens hypotes och undersöka om det fanns en koppling mellan
framing och studenternas skattning designades och genomfördes ett experiment. Att
använda ett experiment som forskningsstrategi är motiverat när studien avser eftersöka en länk mellan två variabler, eller för att utforska bakomliggande orsaker till
vissa företeelser eller fenomen.

14

Syftet med att söka efter en sådan länk eller koppling är att se om en förändring i en
oberoende variabel skapar en förändring i en annan beroende variabel (Saunders,
Lewis & Thornhill, 2009; Sörqvist & Kjellberg, 2015). I den här studien består de
två variablerna av dels framing som utgör experimentets oberoende variabel, och
dels studenternas skattning av enkätfrågor som utgör den beroende variabeln. Genom att använda en experimentell design har en koppling mellan de två variablerna
kunnat studeras.
3.2.1 Enkätundersökning
För att samla in primärdata till experimentet utfördes en enkätundersökning. Enkätundersökningar genomförs ofta i syfte att kartlägga vissa företeelser eller beteenden
bland en grupp människor och räknas sällan som ett experiment. Det finns dock undantag där en enkätstudie kan utformas som ett experiment. Exempelvis kan det
vara utformningen av två olika enkäter som skiljer sig åt på något sätt där modifieringen på enkäten utgör den oberoende variabeln och svaret på enkätfrågorna motsvarar beroende variabeln (Sörqvist & Kjellberg, 2015). Enkäterna som utformades
till experimentet var så kallade ”själv-administrerade” enkäter vilket innebär att respondenterna själva fyller i enkäten. Saunders et al. (2009) argumenterar för att
själv-administrerade enkäter är en bra metod att använda för att minska risken att
respondenter svarar på frågorna utifrån vad han eller hon tror gör försöksledaren
nöjd. Det kan exempelvis jämföras med intervjuer där intervjuledare ställer respondenten frågor och sedan antecknar respondentens svar. Däremot är en svaghet med
själv-administrerade enkäter att respondenterna kan diskutera frågorna med
varandra vilket kan resultera i att deras svar blir färgade av diskussionen (Saunders et
al., 2009).
I den här studien utformades tre enkäter med tre olika betingelser. Enkätfrågorna
var desamma för samtliga enkäter. Två enkäter innehöll framing av information som
belyste problemet med växthusgasutsläpp från personbilar. Skillnaden mellan de två
manipulerade enkäterna var två olika framing-attribut. I den ena enkäten belystes informationen utifrån ett globalt perspektiv. I den andra enkäten presenterades istället
informationen utifrån ett lokalt perspektiv. Informationen i enkäterna kompletterades med en bild som illustrerar ett globalt (se bild 1) respektive ett lokalt trafikflöde
(se bild 2). Bilderna användes i förstärkningssyfte av budskapen och är ett sätt att påverka respondenter mer direkt (Mir et al., 2016). Den tredje enkäten innehöll ingen
framing alls och saknade därför både budskap och bild. Respondenterna som mottog
den tredje enkäten fungerade som en kontrollgrupp.
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Bild 1 Framing med geografiskt avlägset attribut. Bilden illustrerar ett trafikflöde i Indien och informationen
beskriver ett globalt tillstånd. Bild hämtad från: https://arbetet.se/2015/10/02/indien-lovar-gront-men-merutslapp/, redigerad av Malin Bäcklin.

Bild 2 Framing med geografiskt lokalt attribut. Bilden illustrerar ett trafikflöde i Sverige och informationen
beskriver ett nationellt tillstånd. Bild hämtad från: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7160828, redigerad av Malin Bäcklin.

Varje enkät innehöll totalt 35 stängda frågor varav 8 bakgrundsfrågor och 27 rankning-frågor. Stängda frågor innebär att respondenten är begränsad till vissa förutbestämda svarsalternativ. Stängda frågor skapar möjligheter till använda standardiserade frågor vilket ökar chansen att frågorna tolkas lika av samtliga deltagare (Saunders et al., 2009). Rankning-frågor innebär att respondenten får ranka saker i en viss
ordning. På så sätt går det att skaffa sig en uppfattning om dess betydelse för respondenten. Saunders et al. (2009) beskriver vikten av att anpassa längden i ranking-frågor.
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Respondenter uppfattar ranking av fler än sju tillstånd som en alltför ansträngning
vilket riskerar att minska deras motivation till att slutföra enkäten. Därför rekommenderas att rankingen begränsas till sju eller färre lägen i enkätfrågorna. Till enkäten valdes därför en femgradig likertskala. Skalan användes till samtliga påståenden i
alla enkäter där respondenten fick ta ställning genom att markera huruvida personen
instämmer helt, instämmer i hög grad, instämmer delvis, instämmer i liten grad och
instämmer inte alls. En utförligare beskrivning av de tre delarna följer nedan.
Del 1: Bakgrundsfrågor
I linje med vad litteraturen säger om transparens vid tillämpning av nudges inleddes
enkäten med en kort beskrivning av syftet med undersökningen och vad den kan bidra till. Vid genomförande av en nudge rekommenderas till exempel att nudgen tillhandahålls på ett sätt så att intentionen bakom den samt resultatet av den kan uppfattas som transparent av mottagaren (Hansen & Jespersen, 2013).
För att respondenten skulle få en uppfattning om vad som förväntades bestod enkätens inledande del också av en ungefärlig tid för utförande samt en samtyckesruta
där respondenten godkände sitt deltagande. Enkäten hölls anonym så till vida att respondenten varken uppgav namn, personnummer eller annan information som
kunde kopplas till respondentens identitet. Detta för att minska på eventuella normativa avtryck/tryck i respondentens svar. Frågorna i del 1 följdes av åtta bakgrundsfrågor (kön, ålder, utbildning, innehavande av körkort, tillgång cykel/bil/buss, kilometer avstånd mellan hem och högskola).
Del 2: Attitydsfrågor, NEP-skala
I de två manipulerade enkäterna inleddes enkätens andra del med framing (se bild 1
och 2) följt av mätinstrumentet New Environmental Paradigm (förkortat NEPskala). För att testa studiens hypotes användes NEP-skalan för att mäta studenternas
generella miljöattityder, vilket kompletterades med egenkonstruerade frågor för att
få ett mer specifikt mått på attityder och intentioner gällande resvanor och val av
färdmedel. NEP-skalan är en av flera skalor som mäter generella inställningar och attityder till miljön. Två andra skalor som används för att mäta miljöattityder är bland
andra The Ecology Scale (Maloney & Ward, 1973) och The Environmental Concern
(Wiegel & Wiegel, 1978). De sistnämnda hänvisar i sina påståenden till specifika
miljöområden men har genom åren blivit uppdaterade i takt med att miljöproblemen både har förändrats och nya tillkommit (Dunlap & Jones, 2002). NEP-skalan är
dock en av de skalor som använts mest frekvent i syfte att mäta människors miljöattityder (Hawcroft, & Milfont, 2010; Stern, Dietz & Guagnano, 1995). En anledning
till varför NEP-skalan blivit så pass användbar är att den är mer allmän och universell
genom att den mäter människors allmänna övertygelser kring deras förhållande till
miljön (Dunlap & Jones, 2002; Stern et al., 1995).
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NEP-skalan har precis som andra miljöskalor, reviderats under årens gång. Dels för
att den ska vara mer anpassad till samtiden och dels efter att skalan fått motta en del
kritik (Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000). Den första versionen av skalan innehöll 12 påståenden och besvarades med en likertskala med fyra svarsalternativ
(Dunlap & Van Liere, 1978). År 2000 reviderades skalan och består numera av 15
påståenden med fem svarsalternativ. Skalan ger en indikation på hur en människa antingen är antropocentrisk, ekocentrisk eller neutral i relationen mellan människa och
miljön. Desto högre poäng i skattningen av påståendena karaktäriserar synsättet att
miljön ska skyddas och bevaras (hög ekocentrism). Desto lägre poäng karaktäriserar
en uppfattning om att människan står över naturen och har rätt att bruka den för att
uppfylla sina behov (hög antropocentrism) (Dunlap et al., 2000). För att inneha en
ekocentrisk världsbild enligt NEP-verktyget ska M> 3,0. Ett lågt värde indikerar
istället på ett antropocentriskt förhållningssätt (M<3.0) (Hawcroft & Milfont,
2010). NEP-verktyget är till sitt ursprung på engelska men översattes för projektets
ändamål. För att kunna översätta skalan på ett lämpligt sätt gjordes ett pilottest av
enkäten (se stycket om pilotförsök punkt 3.5). Test-respondenterna förfrågades hur
de uppfattade NEP-påståendena vilket bidrog till nödvändiga omformuleringar i
översättningen för att öka förståelse av frågorna. Översättningen presenteras i
nedanstående tabell 1.
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Tabell 1 Författarnas översättning av NEP-skalan från engelska till svenska.

Del 3: Attityd och intentionsfrågor, resvanor och val av färdmedel
För att mäta studenters attityder och intentioner till resvanor och val av färdmedel
användes 12 egenkonstruerade påståenden. Attityd mättes dels utifrån hur respondenten bedömde sitt val av färdmedel mellan hem och högskola utifrån preferens
(“Jag föredrar att; gå/cykla/ta bussen/ta bilen till och från högskolan”., och bedömdes på skalan 1= instämmer inte alls till 5= instämmer helt), och dels utifrån hur
viktiga olika aspekter är på resan (“Ekonomiska/bekvämlighet/restid/miljömässiga/hälsomässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel”., och bedömdes på skalan 1= instämmer inte alls till 5= instämmer helt alls).
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Intention mättes med ett påstående för respektive färdmedel (“Under den kommande månaden kommer mina resor med gång-, eller cykel att öka till och från högskolan., under den kommande månaden kommer mina resor med kollektivtrafik att
öka till och från högskolan., under den kommande månaden kommer mina resor
med bil minska till och från högskolan” och bedömdes på skalan 1= instämmer inte
alls 5= instämmer helt). För enkätens fullständighet, se Bilaga A, B och C.
3.3

Dataanalys

När enkätundersökningen var genomförd sammanställdes all insamlade data i excel
och exporterades sedan över till IBM SPSS Statistics version 24 (Statistical Package
for the Social Sciences) för statisk analys. Innan analysen kodades NEP-frågorna om
enligt Dunlap et al. (2000). De åtta ojämna påståendena (fråga nummer 1, 3, 5 etc.)
är formulerade så att medhållande svar indikerar att en individ har en ekocentrisk
syn, och de sju jämna frågorna (fråga nummer 2, 4, 6 etc.) indikerar en mer antropocentrisk hållning. De ojämna påståendena gavs högst poäng (5) vid svar av Instämmer helt medan de jämna påstående värderades tvärtom och gav lägst poäng (1)
vid Instämmer helt. En envägs variansanalys (ANOVA) utfördes då experimentet innefattade tre grupper och för att undersöka om variablernas medelvärde skilde sig åt
mellan grupperna. För att resultaten skulle betraktas som statistiskt signifikant valdes p <.05 (5%).
3.4

Validitet och reliabilitet

För att stärka validiteten av de egenkonstruerade påståendena och för att minimera
risken för missuppfattningar och subjektiva tolkningar av påståendena utgick utformningen från teori och genomförda enkätundersökningar. Maio och Haddocks (2015)
rekommendationer för hur frågor som berör attityder bör formuleras beaktades. Vidare användes en enkätundersökning om invånares resvanor och inställning till färdmedel utförd av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, (2010) som inspiration till utformningen av påståendena. Att låta personer testa att besvara enkäten
kan vara fördelaktigt för att höja enkätens reliabilitet och validitet (Saunders et al.,
2009). Därför utfördes även ett pilottest av enkäten där bland annat synpunkter på
enkätens layout noterades, vilket tar hänsyn till reliabiliteten av enkäten (Blomkvist
& Hallin, 2014). NEP-skalan översättes från sitt original på engelska till svenska vilket eventuellt skulle kunna påverka skalans reliabilitet och validitet. Vid översättningen beaktades språk, formuleringar och meningsuppbyggnader i syfte att utforma
påståendena så nära originalpåståendena som möjligt. Med anledning att skalan översattes utfördes ett Cronbach´s Alpha test för att se huruvida översättningen kan betraktas som valid. Enligt de generella riktlinjerna för vad som är att betrakta som ett
godtagbart värde i testet (värde mellan 0 till 1) bör värdet ligga över 0,7.
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Ett värde på 0,8 anses som bra och ett värde på 0,95 anses mycket bra (Statistisk
ordbok, 2019). Cronbach´s Alpha visade ett värde på 0,754 av NEP-frågorna. Värdet ligger således strax över för vad som betraktas som ett accepterat värde i de generella riktlinjerna.
3.5

Pilotförsök

Enkäten testades vid två tillfällen innan ordinarie experimenttillfälle. Totalt testade
10 personer enkäten, varav fem under första tillfället och fem under andra. Efter de
två testomgångarna kunde en uppfattning om eventuella oklarheter kring layout,
formuleringar och tidsåtgång för besvarande skaffas samt potentiella förbättringar i
akribi utföras. Synpunkterna som gavs muntligt beaktades varpå enkäten reviderades
därefter. Med synpunkterna i åtanke delades sedan enkäten upp i tre delar för att
undvika oklarheter gällande de olika frågornas karaktär samt för bättre struktur, meningar formulerades om och onödiga ord togs bort.
3.6

Urval och procedur

Projektet grundades i en enkätundersökning som genomfördes på Högskolan i Gävle
med studenter som deltagande respondenter. Studien är således geografiskt begränsad till Högskolan i Gävle, och till programstudenter på Högskolan. Övriga studerande, som till exempel läser fristående kurser, inkluderades inte i urvalet. Detta
med anledning att studenter som läser fristående kurser antas vara mer tidsmässigt
begränsade till att transportera sig mellan hem och högskola, till skillnad från programstudenter som läser en längre tidsperiod. Därför är det tänkbart att studenter
som läser fristående kurser inte kan ge en representativ bild av urvalet i vissa enkätfrågor. Enkäterna delades ut tisdag den 30 april 2019 mellan klockan 09.00-12.00
samt torsdag den 2 maj 2019 mellan klockan 09.00-12.00. Vid datainsamlingstillfället genomfördes ett bekvämlighetsurval av studenter på Högskolan i Gävle. Bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs ut efter forskarens egna tyckande,
eller att respondenter som finns att tillgå vid datainsamlingstillfället blir tillfrågade
att delta (Sörqvist & Kjellberg, 2015; Biggam, 2008). För att få variation i urvalet
vad gäller utbildning, kön och ålder tillfrågades studenter som fanns att tillgå i högskolans olika byggnader vilka representerar olika akademitillhörigheter (ekonomi,
teknik och miljö, hälsa och arbetsliv), se bilaga F. Enkäterna randomiserades för
hand genom att fysiskt blanda de tre olika enkäterna med varandra. Under datainsamlingstillfället närvarade författarna på avstånd under tiden som respondenterna
besvarade enkäten för att undvika att respondenter kände sig iakttagna. Respondenter som satt i grupp ombads vid mottagande av enkäten att inte diskutera frågorna
med varandra. Den demografiska fördelningen bland respondenterna var följande:
68 kvinnor, 52 män. Medelåldern på respondenterna var 26 år.
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4 Resultat
Totalt ingick 120 försökspersoner i enkätundersökningen. De tre program som utgjorde majoriteten av deltagarna var industriell ekonomi, lantmätarprogrammet
samt ekonomiprogrammet (se Bilaga F). Andra bakgrundsvariabler som representerar respondenterna var antal personer med körkort (109 stycken), antal personer
med tillgång till cykel (109 stycken) antal personer med tillgång till bil (84 stycken)
samt antal personer med tillgång till buss (98 stycken). I snitt hade försökspersonerna 34 kilometer mellan sitt hem och högskolan.
En envägs variansanalys (ANOVA) utfördes i SPSS för att testa projektets hypotes
H1: Framing av bild och budskap om växthusgasutsläpp från personbilar bidrar till
att studenter skattar sina miljöattityder och sina attityder och intentioner kring
resvanor och val av färdmedel högre. I analysen jämfördes om studenternas skattning
av NEP-frågorna (miljöattityd), samt attityd-, och intentionsfrågorna (resvanor och
val färdmedel) påverkades av de två oberoende variablerna med attributen; lokal
samt avlägsen framing. En kontrollgrupp användes för att jämföra utfallet från experimentgrupperna, det vill säga om framing-attributen hade en större påverkan på
studenternas skattning av enkätens frågor jämfört med kontrollgruppen.
Analysen visade inte på någon statistisk signifikant effekt av framingen, varken inom
NEP-frågorna eller i de övriga attityd-, och intentionsfrågorna då p-värdet för samtliga frågor översteg p>.05. Att framingen inte hade någon påverkan framgick av
analysen som visade att medelvärdena inte skiljde sig åt mellan de tre grupperna;
kontrollgruppen och de två experimentgrupperna (framing-lokal samt framing-avlägsen). En närmare presentation av analysen redovisas i tabell 2, vilka presenteras i
enlighet med enkätfrågornas ordningsföljd (se bilaga A).
Tabell 2 Analys av enkätundersökningen med samlat resultat för NEP-frågorna samt individuella resultat för
resterande frågor. Resultat angivna med medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) inom grupperna kontroll, samt framing grupperna ”lokal” och ”avlägsen” samt [F(x, x) = F, p = x].
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Resultaten från NEP-frågorna visar övergripande att försökspersonerna i samtliga
grupper (kontroll, lokal och avlägsen) hade ett värde på M>3.0 med en relativt låg
standardavvikelse. Således har populationen generellt sett en ekocentrisk världsbild
(se figur 2). Vidare visar analysen en stor spridning av respondenternas svar för resterande frågor.

Figur 2 Samlade medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för samtliga grupper och enkätfrågor.
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5 Diskussion
Det övergripande syftet med studien var att bidra till insikter om hur nudge-verktyget framing kan användas för att påverka människor i frågor som rör deras attityder
till miljön, samt attityder och intentioner till deras resvanor och färdmedel. Uppsatsens huvudsyfte var att demonstrera om, och i så fall hur, nudge-verktyget framing
kan påverka hur människor skattar sina miljöattityder samt attityder och intentioner
till sina resvanor och val av färdmedel. Ett delsyfte var också att undersöka om två
olika typer av framings påverkar skattningen olika. För att besvara syftet avsåg studien besvara följande frågeställningar:
• Kan nudge-verktyget framing påverka studenters skattning av sina miljöattityder, samt attityder och intentioner till sina resvanor och val av färdmedel till och
från högskolan i Gävle?
• Finns det skillnader i hur geografisk framing påverkar studenters skattning av
sina miljöattityder, samt attityder och intentioner till sina resvanor och val av
färdmedel?
Hypotesen (H1) var att framing av bild och budskap om växthusgasutsläpp från personbilar bidrar till att studenter skattar sina miljöattityder och sina attityder och intentioner kring resvanor och val av färdmedel högre. Resultaten visade att framing
inte hade en signifikant påverkan på hur studenterna skattade sina miljöattityder, eller sina attityder och intentioner till resvanor och val av färdmedel. Sålunda gav resultatet inte stöd för studiens hypotes (H1). Resultaten indikerade heller inte på
några skillnader mellan de två framing-attributen lokal (Sverige) och avlägsen (Indien) i hur det påverkade studenternas skattning.
5.1

Framing

Med tanke på att experimentet inte gav några signifikanta resultat kan operationaliseringen och konstruktionen av den framing som använts som manipulation ifrågasättas. Resultaten från projektet överensstämmer inte med resultaten från studierna
av Mir et al. (2016) eller Spence och Pidgeon (2010) trots att liknande framing använts (information om ett miljöproblem samt bild). Resultaten från Mir et al.
(2016) pekade på att framing av information och bild på luftföroreningar hade en effekt på respondenters intentioner att förändra sina val av färdmedel. Likaså visade
resultaten från Spence och Pidgeons (2010) studie att framing av information och
bild på översvämningar påverkade respondenternas uppfattning om översvämningar.
Ett rimligt antagande är att framingen som utformats för att uppnå föreliggande arbetes syfte inte gjordes tillräckligt framträdande i sitt budskap för att kunna påverka
studenter i deras skattning av enkätfrågorna.
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Informationen som använts i framningen kan till exempel jämföras med framingen
från de två studierna av Mir et al. (2016) och Spence och Pidgeon (2010). I de båda
studierna är informationen som använts i framingen att betrakta som betydligt
grövre i sin mening, än framing-budskapet i detta projekt. Exempelvis belyste
Spence och Pidgeon (2010) i sin framing vilka ekonomiska förluster och folkhälsoproblem som uppstår till följd av översvämningar. Mir et al. (2016) lyfte i sin studie
fram antalet människor som årligen omkommer på grund av luftföroreningar. Det är
således tänkbart att ett av skälen till varför framingen inte gav några signifikanta resultat i projektet är att framingen inte uppfattades som tillräckligt anmärkningsvärd
och uppseendeväckande, utan istället blev försumbar för studenterna.
Kahneman (2002) beskriver att olika frames uppfattas och tolkas olika av olika personer och vid olika tidpunkter. Med detta i åtanke, kan det vara värt att reflektera
över valet av respondenter. Att basera urvalet på studenter kan tänkas haft en betydelse för studiens resultat. Resultaten från NEP-frågorna visade i samtliga grupper
(kontroll, lokal och avlägsen) ett värde på M>3.0 vilket indikerar en ekocentrisk
världsbild. Trots att resultaten visade att studenterna skattade sina miljöattityder
som mer ekocentriska än antropocentriska är det inte att betrakta som ett resultat av
framingen då även kontrollgruppen uppvisade en högre ekocentrism än antropocentrism. Av resultaten från NEP-skalan att döma kan de deltagande studenterna på
Högskolan i Gävle alltså betraktas ha en relativt hög miljömedvetenhet. Förutom att
studenter kan ses som en miljömedveten population med kunskaper om klimatförändringarna och dess effekter, är ett rimligt antagande att många studenter också
känner till att personbilen utgör en stor utsläppskälla av växthusgaser och att gång,
cykel och buss i de flesta fall utgör bättre transportalternativ ur miljösynpunkt än
personbilen. Om respondenterna är insatta i miljöfrågor och miljöproblem är det
troligt att de inte fann framingen särskilt anmärkningsvärd och att framingen inte
lyckades fånga deras uppmärksamhet i den meningen som det var tänkt. Således går
det att spekulera i om resultatet hade blivit annorlunda om urvalet gjorts på en annan population som är mindre medvetna i miljöfrågor än studenter på högskolenivå.
Det är också svårt att avgöra vilket färdmedel som föredras och vilken aspekt som är
viktig vid val av färdmedel då spridningen (SD) på respondenternas svar är relativt
hög och avviker från de samlade medelvärdena för respektive fråga. Medelvärdena
för respektive fråga skiljer sig heller inte särskilt mycket mellan de olika betingelserna (lokal respektive avlägsen). Det går därför inte att säga att framingen har haft
en effekt på hur respondenterna skattade sina svar, i vare sig NEP-frågorna eller resterande frågor. Trots detta, kan det i sig ändå ses som värdefulla insikter i form av
praktisk relevans. Då studenter som population visar sig vara ekocentriska, kanske
det inte är att betrakta som en grupp som ska prioriteras i frågan om förändrade
transportbeteenden, utan snarare är det kanske mer aktuellt att prioritera andra
grupper i den frågan.
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Tidpunkten för undersökningens genomförande är en annan aspekt som tåls att diskutera. Datainsamlingen skedde tisdagen den 30 april 2019 samt torsdagen den 2
maj 2019. Det är möjligt att studenter går och cyklar i större utsträckning än vad de
åker buss och bil mellan hem och högskola under vår- och sommarmånaderna, än
under höst- och vintermånaderna. Därmed kan det antas att framingen inte hade någon påverkan på studenternas skattning av frågorna i enkätens tredje del (attityder
och intentioner gentemot resvanor och val av färdmedel) på grund av att många under denna årstid redan transporterar sig med ett miljövänligt färdmedel.
Utifrån projektets resultat kan det konstateras att de två framing-attributen, lokal
och avlägsen framing, inte hade någon statistiskt signifikant effekt på hur studenterna
skattade sina attityder och intentioner i enkätfrågorna. Som tidigare presenterats
tycks litteraturen skilja sig åt vad beträffar geografisk framing och forskare har nått
fram till olika resultat kring vad som har störst inverkan på människor av lokalt respektive avlägset avstånd. I studien av O’Neill och Hulme (2009) beskrivs att information om klimatförändringar blir mer framträdande om informationen frameas
utifrån ett lokalt perspektiv och att den emotionella responsen till-, och förståelsen
för klimatförändringarna ökade när respondenterna upplevde att problemen fanns i
deras lokala närområde. Samtidigt visade Spence och Pidgeon (2010) att geografiskt
avlägsen framing hade större påverkan på respondenterna än lokal framing. När litteraturen är mångtydig är det svårt att uttala sig om vad som hade varit mest effektivt i denna studie. Kanske var attributet ”Sverige” inte tillräckligt ”lokalt” för studenterna och kanske hade Gävle stad utgjort en starkare anknytning till respondenterna som då uppfattat framingen som mer anmärkningsvärd. Kanske hade
framingen också kunnat ge ett annat resultat om informationen, alternativt bilden,
istället belyst ett lokalt miljöproblem som till exempel skogsbränderna som drabbade stora delar av Hälsingland sommaren 2018. Det går endast att spekulera i sådana potentiella utfall, men det kan vara värt att reflektera över, särskilt då det finns
forskning som åtminstone tyder på att geografisk framing på ett eller annat sätt har
en inverkan på människor.
I fråga om alternativa framings, går det också att reflektera över det som beskrivs i
prospektteorin om framing av vinster respektive förluster. Måhända att framingen
givit större effekt på respondenterna om utformningen av informationen utgått från
vad prospektteorin förespråkar, snarare än tidigare presenterad litteratur om geografisk framing. Kanske hade ett budskap som belyser en monetär vinst respektive
förlust av att ta cykeln kontra bilen varit ett mer kraftfullt sätt att använda framing
på bland studenter. Återigen går det endast att spekulera i sådana eventuella utfall.
Det står dock klart att det är relativt svårt att uttala sig om vilken typ av framing
som hade varit bäst lämpad i detta projekt.Därmed går det att återkoppla till den tidigare presenterade kritiken som riktats mot konceptet nudging.
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Både skeptiker och förespråkare av nudging antyder att mer forskning behövs som
stödjer- och förstärker bevisliga belägg för nudging (Benartzi et al., 2017; Bonell et
al., 2011). Kanske gäller det för nudging i allmänhet, och kanske för nudge-verktyget framing i synnerhet.
Sammanfattningsvis skulle projektets resultat kanske sett annorlunda ut och
framingen möjligtvis haft en signifikant effekt om 1; framing-budskapet haft en starkare profil och belyst mer alarmerande effekter av personbilars växthusgasutsläpp,
2; ett urval gjorts på en annan population än högskolestudenter, exempelvis på en
annan organisation eller ett företag, 3; tidpunkten för genomförandet varit en annan, exempelvis på vintern.
5.2

Enkät

Under datainsamlingstillfället närvarade författarna under tiden som respondenterna
besvarade enkäten. Detta förfarande tåls att ifrågasättas. Även om författarna höll
avstånd och lät respondenterna besvara enkäten ifred är det möjligt att det kan ha varit en nackdel att befinna sig på plats och vara inom synligt räckhåll för respondenter
under tiden för besvarandet. Det är tänkbart att respondenterna blev påverkade av
författarnas närvaro och besvarade frågorna utifrån vad de trodde skulle göra författarna nöjda. Trots att den fysiska enkäten var anonym, var inte respondenterna anonyma inför författarna. Det går därför att anta att respondenterna upplevt en viss
press att svara på ett visst sätt utifrån vad som kan betraktas som de “socialt accepterade” svaren. Det kan anses gå i linje med Theory of planned behavior och vad som
beskrivs som “subjektiv norm”, vilken är en faktor som ligger till grund för ett beteende. Om respondenterna påverkades att besvara frågorna på grund av sociala påtryckningar, kan svaren ha blivit missvisande. I studien av Spence och Pidgeon
(2010) skickades enkäten ut via mail. Ett antagande är att respondenter som i ensamhet besvarar en enkät via mail är mer benägna att svara sanningsenligt, än i en
miljö bland både medstuderande och undersökningsledare. Det går också att ställa
sig kritisk till enkätens omfattning och huruvida antalet frågor kan ha påverkat svaren. Enkäten innefattade 35 frågor vilket förmodligen kan upplevas som långt, trots
att frågorna var slutna och inte öppna. Saunders et al. (2009) betonar vikten av att
anpassa längden i ranking-frågor för att minska chansen att respondenter tappar motivationen. Rimligtvis kan även motivationen gå förlorad av alltför många frågor, i
likhet med vad litteraturen säger om för många ranking-alternativ i en likertskala.
Sålunda går det att föreställa sig att respondenterna, trots att inget bortfall noterades, till viss del kan ha tappat motivationen under tiden de besvarade frågorna. Om
så vore fallet, är det möjligt att respondenterna jäktade sig igenom frågorna. Således
går det att anta att personerna svarade utifrån vad de ansåg vara de ”bästa” svaren ur
miljösynpunkt utan närmare övervägning av vad de faktiskt anser, och därmed blir
deras skattning av frågorna missvisande.
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En annan aspekt som kan diskuteras är placeringen av frågorna i enkäten. Eventuellt
skulle NEP-frågorna som mäter generella miljöattityder i del två, ha kunnat färga
svaren på attityd- och intentionsfrågorna i del tre. Om respondenterna skattar högt i
del två är det tänkbart att de skulle kunna fortsätta skatta högt i del tre. I så fall, ger
även det missvisande svar och det går inte att säga något om framingen haft en påverkan på hur respondenterna skattat sina attityder och intentioner. Dessutom kan
framingen anses ha en starkare anknytning till frågorna i del tre än i del två. Detta då
framingen belyser växthusgasutsläpp från personbilar och del tre innefattas av frågor
som berör färdmedel, medans del två snarare innefattar frågor om mer allmänna
miljöaspekter. Kanske hade frågorna i del två och frågorna i del tre med fördel kunnat byta plats med varandra i enkäten för att undvika risken för att del två skulle påverka svaren i del tre.
5.3

Validitet och realibilitet

Experimentets validitet och reliabilitet kräver också en vidare diskussion. Vad gäller
reliabiliteten i översättningen av NEP-skalan kan den anses som godtagbar då testet i
CronBach´s Alpha visade på ett värde av 0,754, vilket överstiger de generella riktlinjerna för det accepterade värdet som ligger på 0,7 (Statistisk ordbok, 2019). Vad
gäller de egenkonstruerade påståendena (dock med inspiration från Maio & Haddocks, 2015; VTI, 2010) i enkätens tredje del kan intentionsfrågorna anses ha fångat
upp respondenternas intentioner att transportera sig med ett särskilt färdmedel (tex.
”Under den kommande månaden kommer mina resor med kollektivtrafik att öka till
och från högskolan”). Likaså har kanske attitydfrågorna (tex. ”Jag föredrar att ta bilen till och från högskolan”) eller (tex. ”Miljömässiga aspekter spelar en viktig roll i
mitt val av färdmedel”) till viss del fångat upp respondenternas attityder till beteendet ifråga. Maio och Haddock (2015) beskriver att en attityd involverar beslutet att
tycka om eller inte tycka om ett problem, objekt eller en person. Därför bör påståendena som efterfrågar vad respondenten föredrar för slags färdmedel, samt vilka
aspekter som är viktiga i valet av färdmedel till viss del kunna anses valida i sammanhanget.
Trots att frågorna i sig skulle kunna anses efterfråga intentioner och attityder, är det
ändå svårt att uttala sig om dess validitet. Resvanor och val av färdmedel skulle
kunna vara temporära och skilja sig från vecka till vecka, och kanske till och med
från dag till dag. Därför är det möjligt att frågorna i del tre inte fångar och täcker
upp för hela dimensionen av ”resvanor och val av färdmedel” och en fråga att ställa
sig är, har verkligen resvanor och val av färdmedel mätts? Det går med andra ord
inte att säkerställa validiteten av användningen av de egenkomponerade påståendena
om resvanor och val av färdmedel. Det metodiska förfarandet kan också betraktas
som riskabelt särskilt då det inte finns några tydliga riktlinjer för hur resultaten ska
tolkas, vilket försvårar analysen av resultaten.
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Förmodligen hade ett validerat mätverktyg, likt NEP-skalan, som mäter resvanor
och val av färdmedel varit ett bättre alternativ till egenkonstruerade frågor. Dock
fann författarna till föreliggande arbete inget specifikt mätverktyg för att mäta människors attityder och intentioner till resvanor och val av färdmedel.
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6 Slutsatser
Att människor måste förändra sina transportbeteenden för att nå nödvändiga utsläppsminskningar av växthusgaser råder inga tvivel om. Med förhoppningen om att
minska växthusgasutsläppen från personbilar, och således ha chans att nå klimatmålet
för inrikestransporter till år 2030, riktas ett fokus mot beteendepåverkande åtgärder. I Region Gävleborg har nudging-projekt implementerats i syfte att förändra invånares transportbeteenden med hjälp av verktygen förändringar i den fysiska miljön
och bruk av sociala normer. I föreliggande studie har nudge-verktyget framing av information och bilder testats i en liten skala. Slutsatserna som kan dras utifrån studien
är att den framing som designats i ändamål för detta projekt inte påverkade studenternas skattning av sina miljöattityder eller attityder och intentioner till resvanor och
val av färdmedel. Inte heller fanns det någon skillnad i hur geografisk framing påverkade studenternas skattning. Dock måste resultaten tolkas i ljuset av det metodiska
förfarandet. Det är möjligt att framingen skulle kunnat visa på en effekt i detta projekt om, som tidigare diskuterats, ett flertal modifikationer i den experimentella designen samt fler pilottest utförts. Trots att studien inte har redovisat några signifikanta effekter av framing finns andra studier som pekar på framgångsrika resultat av
framing. Därför går det trots allt att nå vissa insikter från uppsatsen om att små medel, såsom sätten en viss typ av information presenteras, kan påverka människors
uppfattningar och beteenden, även om detta projekt inte kan bekräfta det.
Det kan konstateras att trots att litteraturen pekar på framing som verkningsfullt i
andra kontexter, är det för den sakens skull inte att betrakta som en indikation på att
framing skulle fungera i just den här kontexten. Nudges är i hög grad kontextberoende. Därför är en viktig poäng att även om framingen i denna studie, med denna
beroende variabel och i denna population, inte visade på någon effekt går det inte att
dra några slutsater kring huruvida framing är ett effektivt verktyg i andra sammanhang. Det påvisar vikten av att testa en nudge först i liten skala innan den implementeras storskaligt. Lindahl och Stikvoort (2015) rekommenderar att nudges av olika
slag ska beprövas inom olika områden samt på olika nivåer. Då en nudge är kontextberoende är det således av stor vikt att fortsätta testa olika typer av nudges, däribland framing, och i olika kontexter. Att testa en nudge småskaligt innan den implementeras på större skala skulle förmodligen innebära stora resursbesparingar, såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Eftersom framing inte hade någon effekt på studenter i den här studien är det aktuellt att experimentellt testa ett annat nudge-verktyg
för att utröna vilket verktyg som ger mest effekt på den aktuella populationen.
Nudging tycks bli ett alltmer populärt redskap i beteendepåverkande sammanhang,
även om konceptet mottagit en del kritik. Att nudges verkar manipulerande eller
begränsande av människors fria vilja är några av argumenten som talar emot nudging
som ett legitimt redskap.
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Dessa aspekter är något som beslutsfattare bör ta i beaktning innan nudges initieras
för att försäkra sig om att den demokratiska dimensionen inte överskrids. Troligtvis
kan nudges, precis som andra styrmedel och åtgärder, slå ut fel om redskapen inte
används på rätt sätt. Det saknas garantier för att alla beslutsfattare alltid fattar det
rätta besluten i alla sammanhang, oavsett om det handlar om implementering av en
nudge eller tillämpande av exempelvis ekonomiska styrmedel. Det går dock att fråga
sig hur pass befogad denna kritik mot nudging verkligen är när vi som samhällsmedborgare trots allt tycks acceptera beslutsfattares rådighet över andra åtgärder och
styrmedel? Även om det föreligger eventuella risker med att nudges kan tillämpas på
ett felaktigt sätt genom att begränsa människors valfrihet, måste det ställas i kontrast
till de potentiella nyttorna nudges kan leda till. Men precis som både kritiker och förespråkare påpekar, krävs fortsatt forskning om nudging och verktygen för att stärka
de bevisliga beläggen för deras effektivitet. Även här kan nudging likställas med
andra mer traditionella styrmedel och åtgärder, då även dessa anses vara i behov av
vidare forskning. I takt med att såväl samhällets som miljöns tillstånd och förutsättningar ständigt förändras, bör vidare forskning kring åtgärder och insatser som stödjer bevisen för dess effektivitet alltid vara aktuellt. Det är således inte att betrakta
som något unikt för nudging och bör inte användas som ett motargument till att
fortsätta testa olika nudges.
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7 Framtida studier
I studien undersöktes om, och i så fall hur, framing inverkade på människors skattning av sina svar i en fysisk enkät. I en framtida studie hade det dock varit intressant
att utforska framing i en annan kontext. Utifrån insikterna som nåtts av detta projekt
kring det metodiska förfarandet, vore det intressant att modifiera framingen och belysa problemet med växthusgasutsläpp från personbilar på ett mer oroväckande sätt.
Till exempel skulle framingen kunna utgå från vad prospektteorin säger om hur
människor uppfattar vinst respektive förlust i en utformning av framing-budskap.
Vidare hade det varit intressant att testa att skicka ut enkäten via mail för att eventuellt kunna se om respondenterna svarar annorlunda när de sitter för sig själva under
tiden för besvarandet. Slutligen hade ytterligare ett intressant perspektiv varit att
undersöka framings påverkan på transportbeteende genom att göra en före- och eftermätning av människors resvanor och val av färdmedel. Ett sådant projekt skulle
dock kräva större tidsmässiga och förmodligen ekonomiska resurser.
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8 Arbetsfördelning
Författarna (Sandra Söderlund och Malin Bäcklin) till föreliggande uppsats har båda
varit delaktiga i planering och genomförande av projektets samtliga delar. Författarna har i gemensam dialog kommit fram till formulering av projektets problem,
syfte och metod. Båda parter har också varit delaktiga i genomförande av experiment och enkätundersökning. Sandra Söderlund har haft huvudansvar för inhämtning och bearbetning av sekundärdata kring nudging och verktyget framing. Malin
Bäcklin har haft huvudansvar för sammanställande och statistisk analys av insamlade
primärdata från enkätundersökningen. Diskussion och slutsats har skrivits av båda
författarna tillsammans. Sandra Söderlund har haft huvudansvar för språklig korrektur och rapportstruktur. Malin Bäcklin har haft huvudansvar för referenshantering
och formalia. Trots att arbetsfördelningen inneburit uppdelade huvudansvarsområden har projektets alla delar och uppsatsen som helhet föregåtts av ett ömsesidigt
samarbete.
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Bilaga A

Syftet med dessa frågor är att skapa en förståelse för människors attityder och intentioner kring valet av färdmedel till och från Högskolan i Gävle. Tanken är att
insikter från de besvarade frågorna sedan kan komma att ligga till grund för framtida strategiska beslut. Deltagandet i denna enkätundersökning är frivillig och du
kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Dina svar kommer att vara
anonyma.
Formuläret tar cirka 5 minuter att besvara och dina svar är till stor hjälp i vårt arbete. Vi ber dig vara så ärlig som möjligt i dina svar.
Tack för ditt deltagande!
Genom att kryssa i denna ruta så godkänner du ditt deltagande och är medveten om att du kan avbryta ditt deltagande när du vill.
Jag godkänner

Del 1
1. Ange kön

Kvinna
2. Ange din ålder

Man

Annan

__________________________________
3. Vad studerar du för program?
__________________________________
4. Har du körkort?
Ja

Nej

5. Har du tillgång till cykel?

Ja

Nej

6. Har du tillgång till bil?

Ja
Nej
7. Har du tillgång till att åka buss mellan ditt hem och högskolan?
Ja

Nej

Hur långt avstånd är det mellan ditt hem och högskolan?
Ange i kilometer.
8.

A1

Del 2
9. Vi närmar oss gränsen för hur många människor som jorden klarar

av att försörja.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

10. Människan har rätt att förändra den naturliga miljön för att tillgo-

dose sina behov.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

11. När människor tar naturen i anspråk leder det ofta till katastrofala

konsekvenser.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

12. Människans uppfinningsrikedom kommer se till så att jorden INTE

blir obeboelig.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

13. Människor utnyttjar naturen på ett mycket skadligt sätt.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

14. Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss hur vi kan ta

vara på dem.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

15. Växter och djur har lika mycket rätt som människor att existera.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

A2

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

16. Balansen i naturen är tillräckligt stark för att kunna klara av påfrest-

ningar från moderna industriella länder.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

17. Trots våra unika kunskaper, står människor fortfarande under natu-

rens lagar.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

18. Den så kallade “ekologiska krisen” som mänskligheten står inför har

blivit grovt överdriven.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

19. Jorden kan liknas vid ett rymdskepp med väldigt begränsat utrymme

och resurser.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

20. Människan är ämnad att styra över resten av naturen.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

21. Naturens balans är mycket känslig och kan lätt rubbas.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

22. Människan kommer så småningom att lära sig tillräckligt mycket om

hur naturen fungerar för att sedan kunna kontrollera den.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

A3

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

23. Om utvecklingen fortsätter i dagens riktning, kommer vi snart att

uppleva en omfattande ekologisk katastrof.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

Del 3
24. Under den kommande månaden kommer mina resor med gång-, eller

cykel att öka till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

25. Under den kommande månaden kommer mina resor med kollektiv-

trafik att öka till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

26. Under den kommande månaden kommer mina resor med bil minska

till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

27. Jag föredrar att gå till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

28. Jag föredrar att cykla till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

29. Jag föredrar att ta bussen till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

A4

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

30. Jag föredrar att ta bilen till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

31. Ekonomiska aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

32. Bekvämlighet är en viktig aspekt för mig i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

33. Restid är en viktig aspekt för mig i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

34. Miljömässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

35. Hälsomässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

A5

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

Bilaga B

Syftet med dessa frågor är att skapa en förståelse för människors attityder och intentioner kring valet av färdmedel till och från Högskolan i Gävle. Tanken är att
insikter från de besvarade frågorna sedan kan komma att ligga till grund för framtida strategiska beslut. Deltagandet i denna enkätundersökning är frivillig och du
kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Dina svar kommer att vara
anonyma.
Formuläret tar cirka 5 minuter att besvara och dina svar är till stor hjälp i vårt arbete. Vi ber dig vara så ärlig som möjligt i dina svar.
Tack för ditt deltagande!
Genom att kryssa i denna ruta så godkänner du ditt deltagande och är medveten om att du kan avbryta ditt deltagande när du vill.
Jag godkänner

Del 1
1. Ange kön
Kvinna
2. Ange din ålder

Man

Annan

__________________________________
3. Vad studerar du för program?
__________________________________
4. Har du körkort?
Ja
Nej
5. Har du tillgång till cykel?
Ja
Nej
6. Har du tillgång till bil?
Ja
Nej
7. Har du tillgång till att åka buss mellan ditt hem och högskolan?
Ja
Nej
8.
Hur långt avstånd är det mellan ditt hem och högskolan?
Ange i kilometer.

B1

Del 2

9. Vi närmar oss gränsen för hur många människor som jorden klarar
av att försörja.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

10. Människan har rätt att förändra den naturliga miljön för att tillgodose sina behov.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

11. När människor tar naturen i anspråk leder det ofta till katastrofala
konsekvenser.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

12. Människans uppfinningsrikedom kommer se till så att jorden INTE
blir obeboelig.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

B2

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

13. Människor utnyttjar naturen på ett mycket skadligt sätt.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

14. Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss hur vi kan ta
vara på dem.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

15. Växter och djur har lika mycket rätt som människor att existera.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

16. Balansen i naturen är tillräckligt stark för att kunna klara av påfrestningar från moderna industriella länder.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

17. Trots våra unika kunskaper, står människor fortfarande under naturens lagar.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

18. Den så kallade “ekologiska krisen” som mänskligheten står inför har
blivit grovt överdriven.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

19. Jorden kan liknas vid ett rymdskepp med väldigt begränsat utrymme
och resurser.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

B3

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

20. Människan är ämnad att styra över resten av naturen.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

21. Naturens balans är mycket känslig och kan lätt rubbas.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

22. Människan kommer så småningom att lära sig tillräckligt mycket om
hur naturen fungerar för att sedan kunna kontrollera den.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

23. Om utvecklingen fortsätter i dagens riktning, kommer vi snart att
uppleva en omfattande ekologisk katastrof.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

Del 3
24. Under den kommande månaden kommer mina resor med gång-, eller
cykel att öka till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

25. Under den kommande månaden kommer mina resor med kollektivtrafik att öka till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

26. Under den kommande månaden kommer mina resor med bil minska
till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

B4

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

27. Jag föredrar att gå till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

28. Jag föredrar att cykla till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

29. Jag föredrar att ta bussen till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

30. Jag föredrar att ta bilen till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

31. Ekonomiska aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

32. Bekvämlighet är en viktig aspekt för mig i mitt val av färdmedel.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

33. Restid är en viktig aspekt för mig i mitt val av färdmedel.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

34. Miljömässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

B5

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

35. Hälsomässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

B6

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

Bilaga C

Syftet med dessa frågor är att skapa en förståelse för människors attityder och intentioner kring valet av färdmedel till och från Högskolan i Gävle. Tanken är att
insikter från de besvarade frågorna sedan kan komma att ligga till grund för framtida strategiska beslut. Deltagandet i denna enkätundersökning är frivillig och du
kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Dina svar kommer att vara
anonyma.
Formuläret tar cirka 5 minuter att besvara och dina svar är till stor hjälp i vårt arbete. Vi ber dig vara så ärlig som möjligt i dina svar.
Tack för ditt deltagande!
Genom att kryssa i denna ruta så godkänner du ditt deltagande och är medveten om att du kan avbryta ditt deltagande när du vill.
Jag godkänner

Del 1
1. Ange kön

Kvinna
2. Ange din ålder

Man

Annan

__________________________________
3. Vad studerar du för program?
__________________________________
4. Har du körkort?
Ja
Nej
5. Har du tillgång till cykel?
Ja

Nej

6. Har du tillgång till bil?

Ja
Nej
7. Har du tillgång till att åka buss mellan ditt hem och högskolan?
Ja

Nej

Hur långt avstånd är det mellan ditt hem och högskolan?
Ange i kilometer.
8.

____________________________________________________

C1

Del 2

9. Vi närmar oss gränsen för hur många människor som jorden klarar

av att försörja.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

10. Människan har rätt att förändra den naturliga miljön för att tillgo-

dose sina behov.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

11. När människor tar naturen i anspråk leder det ofta till katastrofala

konsekvenser.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

12. Människans uppfinningsrikedom kommer se till så att jorden INTE

blir obeboelig.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

C2

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

13. Människor utnyttjar naturen på ett mycket skadligt sätt.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

14. Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss hur vi kan ta

vara på dem.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

15. Växter och djur har lika mycket rätt som människor att existera.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

16. Balansen i naturen är tillräckligt stark för att kunna klara av påfrest-

ningar från moderna industriella länder.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

17. Trots våra unika kunskaper, står människor fortfarande under natu-

rens lagar.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

18. Den så kallade “ekologiska krisen” som mänskligheten står inför har

blivit grovt överdriven.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

19. Jorden kan liknas vid ett rymdskepp med väldigt begränsat utrymme

och resurser.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

C3

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

20. Människan är ämnad att styra över resten av naturen.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

21. Naturens balans är mycket känslig och kan lätt rubbas.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

22. Människan kommer så småningom att lära sig tillräckligt mycket om

hur naturen fungerar för att sedan kunna kontrollera den.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

23. Om utvecklingen fortsätter i dagens riktning, kommer vi snart att

uppleva en omfattande ekologisk katastrof.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

Del 3
24. Under den kommande månaden kommer mina resor med gång-, eller

cykel att öka till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

25. Under den kommande månaden kommer mina resor med kollektiv-

trafik att öka till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

26. Under den kommande månaden kommer mina resor med bil minska

till och från högskolan.
Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

C4

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

27. Jag föredrar att gå till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

28. Jag föredrar att cykla till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

29. Jag föredrar att ta bussen till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

30. Jag föredrar att ta bilen till och från högskolan.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

31. Ekonomiska aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

32. Bekvämlighet är en viktig aspekt för mig i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

33. Restid är en viktig aspekt för mig i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

34. Miljömässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

C5

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

35. Hälsomässiga aspekter spelar en viktig roll i mitt val av färdmedel.

Instämmer
helt

Instämmer
i hög grad

Instämmer
delvis

C6

Instämmer
i liten grad

Instämmer
inte alls

Bilaga D
Lokal Framing (Spence & Pidgeon, 2010).

D1

Bilaga E
Avlägsen Framing (Spence & Pidgeon, 2010).

E1

Bilaga F
Antalet deltagare från respektive program.

F1

Bilaga G

G1

