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Sammanfattning 

Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är 

gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom 

vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett 

policy-verktyg. Nudge har emellertid kritiserats för dess tvivelaktiga etiska principer och debatten 

om nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten. För i vilken utsträckning 

anses nudge-interventioner vara acceptabla och när upplevs de vara inskränkande på individens fria 

val? Bör alla typer av nudge uppfattas som lika eller beror attityder på specifika särdrag i nudge-

interventionen?  

Syftet med denna uppsats är att undersöka allmänhetens attityder till nudge med avseende på i) 

acceptans och ii) inskränkande på fria val. I synnerhet avser studien undersöka attityder till pro-self 

nudge (vilka fokuserar på privat välfärd) och pro-social nudge (vilka fokuserar på samhällets 

välfärd) samt till nudge av tre påträngandegrader (kategorisering av grad av påträngande på 

individens autonomi). Studien ämnar även undersöka huruvida individuella skillnader i världssyn 

påverkar attityder till nudge. Ett representativt urval av svenska medborgare (n=677) fick i en 

webb-baserad enkätundersökning ta ställning till ett antal nudge-scenarier som rörde tre 

policykontexter; miljö, rökning samt pension. För att undersöka preferenser för pro-self respektive 

pro-social nudge användes en kontrastiv vinjettmetod. För att testa för individuella skillnader 

inkluderades frågeformuläret CCWVG.  

Resultaten visar att samtliga nudge-scenarier har ett majoritetsstöd gällande acceptans. Dock 

uppfattas drygt en fjärdedel av nudge-scenarierna vara inskränkande på fria val. En skillnad gällande 

attityder till samtliga nudge-scenarier mellan pro-self och pro-social nudge kan inte säkerställas 

statistiskt. För påträngandegrader fann vi att en högre påträngandegrad minskar acceptans för 

nudge-interventionen. För inskränkande på fria val observeras det anmärkningsvärda resultatet att 

påträngandegrad medel anses vara mest inskränkande på fria val. Vidare fann vi att individer med 

en individualistisk världssyn tenderar att vara mindre accepterande till enskilda nudge-scenarier.  

Avslutningsvis indikerar våra resultat att det inte finns någon allmän godtagen föreskrift över hur 

en nudge bäst ska utformas. Att uppmärksamma detta är en fundamental aspekt både för att 

nyansera teorin om nudge som policyverktyg samt även för att kunna implementera effektiva nudge 

i framtiden. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Nudge; Attityder; Beteendeekonomi; Policyintervention; Libertarian paternalism; Pro-

self; Pro-social; Påträngandegrader 
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Abstract  

Behavioral interventions – so-called nudge – aim to get individuals to make decisions that are 

beneficial for the individual as well as for the society by making subtle changes in the decision 

context. Policymakers worldwide use nudge as an additional policy tool. However, nudging has 

been criticized for its questionable ethical principles and to date the debate concerning these issues 

has largely proceeded without much input from the general public. When should nudges be deemed 

as acceptable and when are they perceived as restrictive of an individual’s freedom of choice? 

Should all nudges be perceived as equal or do attitudes depend on specific characteristics of the 

nudge-intervention?  

The objective of this study is to elicit public views on the use of nudges with regard to i) acceptance 

and ii) restrictive on an individual’s freedom of choice. In particular, the study examines attitudes 

towards pro-self nudges (i.e. focusing on private welfare) and pro-social nudges (i.e. focusing on 

social welfare) as well as nudge of three degrees of intrusiveness (categorization of level of 

intrusiveness on the individual’s autonomy). In addition, we explore how individual differences in 

worldview affect attitudes towards nudge. A general population sample in Sweden (n=677) were 

presented with nudge-scenarios concerning three policy contexts; energy saving, smoking and 

retirement, in which they responded to questions regarding attitudes. To explore preferences 

towards pro-self and pro-social nudge, we used a contrastive vignette technique. To test for 

individual differences, measures on cultural cognition were included.  

The result show that all nudge-scenarios have majority support (for acceptance). However, a 

quarter of the nudge-scenarios were perceived as restrictive of an individual’s freedom of choice. 

Differences regarding attitudes towards pro-self and pro-social nudge cannot be ensured 

statistically. For degree of intrusiveness we found that a higher degree of intrusiveness reduces the 

level of acceptance for the nudge-scenarios. As for restrictive on an individual’s freedom of choice, 

we found the remarkable result that a medium degree of intrusiveness is perceived as less intrusive 

than a high degree of intrusiveness. Furthermore, we found that individuals with an individualistic 

worldview tend to be less accepting towards nudge-scenarios. 

In conclusion, our results indicate that there is no general accepted formula for how a nudge should 

be designed. Highlighting this is a fundamental aspect both for broadening the theory of nudge as 

a policy tool as well as to implement efficient nudges in the future.  
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1 Inledning 

Människor hanterar ofta två sidor av val; ”borde” kontra ”vill”. Vi ”borde” arbeta hårt, vara ärliga 

med skattebetalningar och äta nyttigt - men vi ”vill” ibland göra motsatsen. Inom beteendeekonomi 

och psykologi är det fastställt att vårt beslutsfattande är formbart via omgivningen. Det är denna 

insikt som den genomslagskraftiga termen nudge, som bygger på boken med samma namn Nudge: 

Improving decisions about health, wealth and happiness av Thaler och Sunstein (2008), grundas på. 

Förespråkare för nudge menar att om den rätta kontexten kan konstrueras skulle diskrepansen 

mellan ”borde” och ”vill” alternativ kunna minskas genom att använda en mild form av policy 

intervention, en så kallad nudge. Termen bygger på idén att det genom att förändra beslutsmiljön 

går att styra individer att ta beslut som är gynnsamma för både individ och samhälle. Nudge som 

policyverktyg har idag fått ett stort inflytande inom offentlig politik världen över (Thaler & 

Sunstein, 2008); Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)1 i USA och Behavioural 

Insight Team (BIT)2 i Storbritannien är några av de statliga organ som använder nudging. 

Dessutom förekommer ett flertal fristående organisationer3 i Europa som arbetar med dessa frågor. 

Lyckade nudge-interventioner har bland annat resulterat i ett ökat antal organdonatorer4 (Thaler & 

Sunstein, 2009), minskad energianvändning5 (Schultz m.fl., 2006) och reducering av matavfall6 

(Kallbekken & Saelen, 2013). Men hur förhåller sig allmänheten till denna nya typ av 

policyintervention? 

 

Teorin om nudge grundar sig på vetskapen att individer präglas av begränsad rationalitet i sitt 

beslutsfattande, där tillgänglig information, socialt tryck och intuition gör sig gällande i 

beslutsmomentet. Genom att förändra vad för typ, och på vilket sätt, information presenteras kan 

individers val systematiskt påverkas i syfte att hjälpa individen att ta det beslut som denne borde ta 

(s.k. beslutsarkitektur: Thaler & Sunstein, 2009). Att i en cafeteria placera hälsosam mat längre fram 

och mindre ohälsosamma alternativ längre bak exemplifierar en nudge vars mål är att få individer 

att äta mindre ohälsosam mat (Chapman & Ogden, 2012; Downs m.fl., 2009). Att måla 

vägmarkeringar med kortare avstånd inför en kurva för att få bilförare att sakta ner är ett annat 

exempel (Sunstein & Thaler, 2008). Detta har kommit att kallas libertarian paternalism, där principen 

är att hjälpa individen att göra val som är enlighet med deras vilja, med tyngdpunkt på att bibehålla 

dennes valmöjligheter (Thaler & Sunstein, 2008). Något paradoxalt är att bibehållandet av 

individens valmöjligheter har kommit att bli den centrala aspekten i den normativa kritiken mot 

nudge (se t.ex. Bovens, 2009; Guldborg-Hansen & Jespersen 2013; Mitchell, 2004). Stark kritik har 

riktats mot libertarian paternalism då den av dess kritiker anses vara manipulativ i sin utformning 

och således verkar inskränkande på individens autonomi. Paternalism är ett laddat ord som rör upp 

starka känslor eftersom det generellt anses att individer ska kunna gå sin egen väg, även om det är 

fel väg (Lusk m.fl., 2013; Marteau m.fl., 2011; Sunstein, 2014). Även inom neoklassisk ekonomisk 

teori föreligger kritik mot paternalism då konsumentens suveränitet är ett centralt begrepp som bör 

                                                 
1 http://www.whitehouse.gov/omb/oira 
2 http://www.behaviouralinsights.co.uk/ 
3 GreeNudge i Norge (http://www.greenudge.no/) och iNudgeYou i Danmark (http://inudgeyou.com). 
4 Illinois First Person Consent Registry (infördes 2006) ökade antalet organdonatorer med över 2,3 miljoner (Thaler 
& Sunstein, 2009, s 182-183). 
5 Schultz m.fl. (2006) visade på positiva förändringar i energianvändning. 
6 iNudgeYou (2015) utförde ett experiment på Royal Opera House där man genom minskad storlek på tallriken 
kunde reducera matavfall med 26 %. 

http://www.whitehouse.gov/omb/oira
http://www.behaviouralinsights.co.uk/
http://www.greenudge.no/
http://inudgeyou.com/
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respekteras eftersom individer anses avslöja sin rationella preferensordning vid konsumtion. Det 

råder således en spänning mellan de potentiella positiva effekterna av nudging och dess respekt för 

individens autonomi7 (Blumenthal-Barby & Burroghs, 2012).  

  

1.1 Problemdiskussion 

Debatten kring nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten (Felsen m.fl., 

2013; Hagman m.fl., 2015). Det finns följaktligen ett intresse att analysera hur individer förhåller 

sig till nudging då allmänhetens uppfattning kan vara avgörande för policyinterventionens 

genomslagskraft på området (Cohen, 2013; Lucke, 2013). När uppfattas nudge-interventioner vara 

i) acceptabla och när uppfattas de ii) inskränka på individens fria val? Dessutom, bör alla typer av 

nudge uppfattas lika eller beror attityder på specifika särdrag i nudge-interventionen? 

 

Ett fåtal studier (Branson m.fl., 2011; Felsen m.fl., 2013; Hagman m.fl., 2015) har explicit undersökt 

attityder till nudge samt hur dessa skiljer sig åt mellan olika kategoriseringar av nudge; medvetna 

och omedvetna nudge (Felsen m.fl., 2013), pro-social och pro-self nudge (Hagman m.fl., 2015). I 

likhet med Hagman m.fl. (ibid) ämnar denna studie undersöka attityder med avseende på acceptans 

och inskränkande på fria val, vilka förväntas följa Hagman m.fl. resultat och gå i motsatt riktning 

till varandra. Därtill avser denna studie undersöka skillnader i attityder i enlighet med Hagman m.fl. 

(2015) kategorisering av pro-self och pro-social nudge som grundas på Thaler och Sunsteins (2008) 

distinktion mellan Econs och Humans. Den förstnämnda antar att individer är fullständigt 

rationella i sitt beslutsfattande, vilket skiljer från Humans som karaktäriseras vara begränsat 

rationella. Då Humans bättre representerar den verkliga människan uppfattas nudge vara ett 

verktyg i syfte att få Humans att uppnå maximal nytta. En nudge som är pro-self försöker att 

motverka individers irrationella beteende för att maximera nyttan för individen, förslagsvis genom 

att välja det nyttiga alternativet i cafeterian. En pro-social nudge, å sin sida, uppmanar individer att 

bortse från sitt rationella beteende i syfte att undvika allmänningarnas tragedi8 (Hardin, 1968). Att 

underlätta för individer att återvinna för att uppnå miljömål är ett exempel på när maximal nytta 

för individen vore att snålåka (free-ride) på att andra återvinner. Denna typ av nudge är således inte 

i enlighet med libertarian paternalism då den inte är i individens (Econs) bästa intresse. För att 

diskutera var och när nudge-interventioner är acceptabla i den offentliga politiken är det nödvändigt 

att separera dessa två typer av nudge eftersom den ena uppmuntrar ett rationellt beteende medan 

den andra försöker att motverka det. Detta har implikationer för den normativa debatten om nudge 

men även för det offentliga stödet till policies som inkluderar nudge-interventioner. I denna studie 

kategoriseras en nudge som antingen pro-self eller pro-social för att undersöka om det föreligger 

skillnader i uppfattning gentemot dessa. Vi förväntar oss i enlighet med Hagman m.fl. (Ibid) studie 

att pro-social nudge bemöts med lägre acceptans och anses vara mer inskränkande på fria val än 

pro-self nudge. 

 

För att kunna skapa en konceptuell kunskap om begreppet nudge är det enligt Baldwin (2014) 

nödvändigt att kategorisera nudge beroende på dess påträngandegrad på individens autonomi, 

                                                 
7 Autonomi preciseras i denna studie som “den kontroll en individ har över sina egna utvärderingar och val” (egen 
översättning, Hausman & Welch, 2010, s. 128). 
8 Situation där individer ska samarbeta, men där det handlingssätt som är bäst för individen inte är optimalt i det 
gemensamma perspektivet (Hardin, 1968). 
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något som följaktligen bör påverka individens attityd till nudge-interventionen i fråga. Insikten om 

vilken kategori av påträngandegrad en nudge faller inom anser Baldwin är av betydande vikt för 

beslutsfattare som önskar implementera effektiva och accepterade nudge. Denna studie avser 

således undersöka om det råder skillnader i attityd till nudge enligt Baldwins (2014) kategorisering 

av påträngandegrad. Dessutom ämnar vi i likhet med Hagman m.fl. (2015) undersöka hur 

individuella skillnader i världssyn kan påverka individens attityd till nudge-interventioner. Enligt 

Kahan (2006) tenderar individer med en individualistisk världssyn, i motsats till kollektivistisk 

världssyn, att vara mer motståndskraftiga till extern kontroll och generellt mindre toleranta till 

politik som kan uppfattas inskränka på individens integritet. 

 

Milda former av beteendeinterventioner där valmöjligheter bibehålls kan enligt upphovsmakarna 

till begreppet nudge komma att vara effektiva för att förbättra individers liv (Sunstein, 2014). 

Därmed uppfattas nudge av beslutsfattare spela en viktig roll i kampen mot ökade välfärdsproblem 

såsom hälso- och miljöproblem. Nudge-interventioner som är ämnade att lösa sociala problem som 

dessa går dock i sin natur emot det som Thaler och Sunstein ursprungligen avsåg med begreppet 

nudge då dessa avser få individer att bete sig irrationellt, som en Human, istället för rationellt, som 

en Econ. Det finns således en diskrepans sett till intentioner gällande nudge som används idag, 

något som skulle kunna ha implikationer för individens attityd gentemot nudge-interventionen. Att 

undersöka allmänhetens attityder till nudge är fundamentalt dels för att det i ett demokratiskt 

samhälle krävs acceptans för att nudge ska fungera som policy-verktyg samt för att bidra med 

kunskap till den normativa diskussionen om nudge. Denna studie avser följaktligen att fylla den 

kunskapslucka som råder gällande empiriskt underlag på attityder till nudge som är utformade som 

pro-self och pro-social samt för nudge-interventioner av olika påträngandegrad.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera allmänhetens attityder (m.a.p. acceptans och inskränkande 

på fria val) till nudge. Vi ämnar undersöka skillnader i attityder mellan två typer av nudge; pro-self 

och pro-social, samt nudge av tre påträngandegrader i enlighet med Baldwins (2014) kategorisering.  

Följande frågeställningar avser besvara syftet: 

- I vilken utsträckning upplevs policies som syftar till att försöka påverka individers beteende 

(s.k. nudge) som acceptabla?  

- I vilken utsträckning upplevs policies som syftar till att försöka påverka individers beteende 

(s.k. nudge) som inskränkande på individens fria val? 

- Hur skiljer sig attityder (m.a.p. acceptans och inskränkande på fria val) till 

beteendeinterventioner för pro-self och pro-social nudge?  

- Hur skiljer sig attityder (m.a.p. acceptans och inskränkande på fria val) till 

beteendeinterventioner med olika påträngandegrad? 

- På vilket sätt påverkar individers världssyn (individualistisk kontra kollektivistisk) attityder 

till beteendeinterventioner? 
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1.3 Tillvägagångssätt 

För att analysera allmänhetens attityder till nudge genomfördes ett beteendeexperiment där en 

enkät med nio nudge-scenarier utformades. Datainsamlingen utfördes i Sverige av 

undersökningsföretaget CMA Research genom webb-baserade enkäter. Respondenterna fick ta 

ställning till ett antal nudge-scenarier som rörde tre policyområden; miljö, rökning och pension. En 

kontrastiv vinjett-teknik (Burstin m.fl., 1980) användes för utformning av två experimentella 

betingelser, pro-self och pro-social nudge, samt för indelning av nudge-scenarier i tre 

påträngandegrader. För att studera individuella skillnader användes frågeformuläret Cultural 

Cognition Worldview Group Scale (CCWVG) (Kahan, 2014) som uppskattar i vilken grad individer 

har en individualistisk kontra kollektivistisk världssyn.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är en del av ett större forskningsprojekt om nudge på Institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Dataanalys har begränsats till att analysera 

binära frågor om attityder, frågor rörande uppfattade fördelar av nudge-scenarier, CCWVG-

formuläret samt uppföljningsfrågor. Nudge-scenarier har avgränsats till att behandla tre 

policyområden (s.k. policykontext) samt fyra typer av nudge-verktyg, som samtliga är aktuella och 

tidigare studerade områden. Insamling av data begränsades till Sverige. 

 

1.5 Etiska aspekter 

Data från experimentet erhålls från CMA Research, vilka är medlem i SMIF, Swedish Market 

Information Companies, och följer de etiska reglerna som gäller för marknadsundersökningar. 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (2011) allmänna rekommendationer för god forskningssed 

bland annat genom att öppet redovisa metoder samt potentiella felkällor vilket gör studiens 

genomförande transparent. Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska principer där respondenter 

informerades om syftet med enkäten. Vidare framgick även att deltagande behandlas med 

anonymitet samt att det är frivilligt.  

1.6 Forskningsbidrag 

Då begreppet nudge är ett relativt nytt fenomen är rådande forskningsläge gällande allmänhetens 

attityder till nudge-interventioner av olika typer ett tämligen outforskat område. Denna uppsats 

ämnar således bidra med kunskap rörande allmänhetens attityder till nudge-interventioner på olika 

policyområden. Uppsatsen är ett viktigt bidrag för framtida forskning om nudge av olika karaktär; 

både nudge som främjar individens och samhällets välfärd samt av olika grader av påträngande på 

individens autonomi, något som efterfrågats av andra forskare (se t.ex. Sunstein, 2015). Genom att 

klargöra för attityder med avseende på acceptans och inskränkande på fria val till nudge, bidrar 

studien dels med kunskap för att nyansera rådande teori om nudge samt med kunskap om nudge 

som policyverktyg för att kunna lösa framtida samhällsproblem.  
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Teorin om nudge 

Begreppet Nudge fick sin genomslagskraft i samband med publiceringen av boken Nudge: Improving 

decisions about health, wealth and happiness (Thaler & Sunstein, 2008). Begreppet nudge saknar 

vedertagen översättning, dock skulle det på svenska kunna översättas till en ”lätt knuff”. 

Författarna och upphovsmakarna till begreppet definierar nudge enligt följande: 

”Någon aspekt av beslutsarkitekturen (choice architecture) som påverkar människors beteende på ett förutsägbart 

sätt utan att förbjuda något alternativ eller avsevärt ändra deras ekonomiska incitament. För att räknas som en 

nudge bör interventionen vara enkel och billig att undvika. Nudges är inte mandat. Att placera frukt i ögonhöjd 

räknas som en nudge, men inte att förbjuda skräpmat” (egen översättning, Thaler & Sunstein, 2008, s 6). 

 

Beslutsarkitekturen innefattar den sociala och fysiska miljö inom vilken individer fattar beslut. 

Genom att förändra beslutsarkitekturen kan särskilda valalternativ göras mer attraktiva och därmed 

“knuffa” individer mot ett särskilt beteende.  Beslutsarkitekten kan öka sannolikheten att en individ 

exempelvis väljer att soppsortera endast genom att göra subtila förändringar i beslutsarkitekturen. 

Då människor inte tenderar att vara medvetna om vilken effekt förändringar i beslutsarkitekturen 

har på deras handlingar, fokuserar nudge på att utnyttja detta. Det görs genom att en nudge ansätter 

det icke-reflekterande beteendet hos en individ. Nudge försöker på det sättet inte förändra 

individers värdesystem eller preferensordning utan det fundamentala syftet är att möjliggöra 

beteenden som är i individens bästa intresse, utan att begränsa dennes valmöjligheter (Thaler & 

Sunstein, 2009). Trots att begreppet nudge är relativt nytt har, och blir, människor dagligen utsatta 

för nudging av företag i deras marknadsföring. Förkryssade reseförsäkringar och reklamblad samt 

sötsaker vid kassorna är några exempel på hur en förändrad beslutsarkitektur främjar särskilda 

beteenden. I dessa fall handlar det om att förändra beteende för att köpa en viss produkt eller tjänst 

vilket skiljer sig från Thaler och Sunstein syfte med nudge som handlar om att göra livet bättre för 

individen och samhället. 

 

2.1.1 Nudge och rationalitet 

Inom neoklassisk ekonomisk teori grundar sig ekonomiska modeller på den rationella 

beteendemodellen, ”the economic man” (Econs). Modellen innebär att individer uppfattas vara 

rationella varelser som endast motiveras av egenintresse. Individer antas inneha fullständig 

information och kognitiv förmåga att hantera denna information. Full kognitiv förmåga innebär 

sålunda att Econs är strikt logiska och befriade från att påverkas av känslor, vanor och intuition. 

Vidare besitter Econs full självkontroll och känner till, och agerar utifrån, sina preferenser. De antas 

veta vad som är bäst för sin egen långsiktiga fysiska och psykiska välfärd och förutsätts ta beslut 

som alltid är rätt beslut för denne. (Anand, 1993; Grampp, 1948). Att agera rationellt innebär i detta 

avseende att ta beslut som maximerar den egna nyttan och ingen hänsyn tas till vad som vore bäst 

för en annan individ eller för samhället i stort. På så sätt påverkas följaktligen Econs inte av nudge 

då de alltid har förmågan att bete sig i enlighet med deras egna långsiktiga intressen. 
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Olika grenar inom beteendeforskning såsom psykologi, sociologi och beteendeekonomi 

demonstrerar dock att den rationella beteendemodellen som deskriptiv modell av mänskligt 

beteende inte alltid stämmer. Individers rationalitet hämmas av kognitiva begränsningar, brist på 

information och tid, vilket refereras till som begränsad rationalitet. Begreppet antar att individer är 

målorienterade men att begränsningarna försvårar för dem att uppnå sina mål. Av den anledningen 

gör individer sällan optimala val utan de väljer istället att göra de val som leder till utfall som i det 

ögonblicket anses tillfredsställande (Rubinstein, 1998; Simon, 1957). Thaler och Sunstein (2009) 

refererar till dessa individer som Humans och särskiljer dem från Econs på så sätt att de inte besitter 

fullständig kognitiv förmåga och självkontroll för att kunna ta beslut som maximerar nyttan under 

alla omständigheter. 

 

Nobelpristagaren, Daniel Kahneman (2011) ger med sin dual-process teori ett viktigt bidrag i 

förståelsen för hur Humans beter sig i olika sammanhang. Kahneman åskådliggör två tänkande 

mekanismer, där det ena, System 1, är snabbt, automatiskt och otvunget. Det är ofta känslomässigt 

styrt och vilar på vardagliga vanor och heuristik. Att ducka när en boll oväntat kastas mot dig är ett 

exempel på när det automatiska systemet används. Det andra, System 2, är långsamt, medvetet och 

analytiskt. Det vilar på en resonerande tankeverksamhet vilken sätts i system när vi bland annat ska 

fylla i en skattedeklaration eller bestämma vilken väg vi ska ta i ett obekant område. Båda systemen 

agerar parallellt och är involverade i beslutsfattandet. System 1 kan inte stängas av utan bearbetar 

oupphörligen intryck helt utan ansträngning medan system 2 kräver mental energi och viljekraft 

för att aktiveras, något som leder till att detta system ofta är avstängt. Shane Frederick (2005), 

professor i beteendevetenskap vid Yale University, menar att individer inte är vana att anstränga 

sig utan att de ofta nöjer sig med att förlita sig på en sannolik bedömning som är nära till hands; de 

litar därmed i stor utsträckning på System 1. Det är med detta i åtanke som beslutarkitekter 

utformar en nudge, för att hjälpa System 1 att ta ett beslut i enlighet med vad System 2 hade tagit 

om det vore aktiverat. Bland annat tar System 2 hänsyn till både lång- och kortsiktiga beslut. System 

1 är dock myopisk och påvisar nutidsbias vilket kan förklara varför individer exempelvis förhalar 

att börja pensionsspara, börja motionera eller att sluta röka. Humans försummar dessutom ofta att 

ta beslut som innebär små och kortsiktiga kostnader idag men som skulle generera vinster på lång 

sikt, så kallad psykologisk diskontering (Frederick m.fl., 2002). På grund av kognitiva begränsningar 

överbelastas människan med information vilket föranleder att Humans ofta inte tar hänsyn till 

samtliga aspekter i sin omgivande miljö utan endast de som förefaller relevanta för valet. 

Komplexitet och informationsöverflöd är ett problem då viktig information gällande en situation 

eller produkt inte kan bearbetas helt av System 1 (Sunstein, 2014). Detta leder ofta till att Humans 

präglas av status-quo bias där individer har en tendens att hålla sig till sin nuvarande situation och 

göra inaktiva val (Samuelson & Zeckhauser, 1988). Därtill påverkas individer av andra individers 

beteende och sociala normer. Humans tenderar att ständigt jämföra sig med gruppen och anta ett 

beteende eftersom många andra beter sig på samma sätt (Coleman, 2003). Dessa aspekter av 

mänsklig felbarhet, såsom kognitiva begränsningar, överbelastning av information och tendens att 

lita på System 1, är bakgrunden till begreppet nudge. Nudge ämnar sålunda verka på ett sådant sätt 

att dessa mänskliga felbarheter förbises och ett mer rationellt beteende kan premieras. 
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2.1.2 Nudge och paternalism  

Paternalism är en statlig policy eller praxis där lagar och annan typ av intervention används i syfte 

att ”rädda” befolkningen från självförvållad skada eller risk att skada andra. ”Staten bedömer att 

människors beteende inte främjar deras välbefinnande och vidtar därmed åtgärder för att påverka eller förändra 

människors val för deras eget bästa” (egen översättning, Mill, 1859, s. 54). Höjd skatt på alkohol och 

lagar gällande minimiålder för körkortsinnehav är exempel på paternalism. Statlig paternalism drar 

rutinmässigt upp konflikten mellan statens legitima avsikt att säkerställa sin befolknings välmående 

och den individuella rätten till autonomi. Den brittiske nationalekonomen och fader till den 

moderna liberalismen, John Stuart Mill (1859), förespråkade redan under 1800-talet respekt för 

individens autonomi. Mills kritiska syn på paternalism genomsyrar neoklassisk ekonomisk teori där 

konsumentens autonomi och suveränitet innehar en central roll. Respekt för konsumentens 

autonomi grundar sig i den normativa analysen, ekonomisk välfärdsteori, där individen anses vara 

rationell (Econ). Då individen betraktas vara i full vetskap om sina preferenser antas således 

individen agera i enlighet med sitt bästa intresse vilket därmed kräver respekt för dennes autonomi. 

Detta sammanfaller med det första välfärdsteoremet inom ekonomi som konstaterar att marknaden 

fungerar bäst utan inblandning av staten (Sugden, 2008). 

 

Det beteendeekonomiska fältet kompletterar neoklassisk ekonomisk teori gällande individers 

rationalitet samt kunskap om sina preferenser genom att ge förklaringar till när individen uppvisar 

ett förutsägbart irrationellt beteende. Studier (Kahneman & Tversky, 1974; Sugden, 2008) har 

funnit att individers preferenser tenderar att vara instabila, kontextberoende och inkonsistenta med 

axiomen9 rörande rationalitet (Ibid; Carlsson, 2010). Detta öppnar upp för argument som 

förespråkar att en välmenande hand skulle kunna hjälpa individer att agera i enlighet med deras 

bästa intresse, då individer inte själva tycks veta vad som ligger i deras eget bästa intresse (Sugden, 

2008). Konceptet nudge går i enlighet med dessa argument, dock med en viktig särskillnad, 

nämligen bevarandet av individens autonomi. Detta gav upphov till begreppet libertarian paternalism 

vilket definieras enligt följande:  

 

”...en relativt svag, medgörlig och icke-påträngande typ av paternalism där valalternativ inte blockeras, elimineras 

eller väsentligen påverkas...” (egen översättning, Thaler & Sunstein, 2009, s. 6). 

 

Myntad av Thaler och Sunstein (2009), är libertarian paternalism en politisk teori där den 

libertarianska aspekten ligger i yrkandet att människor i allmänhet ska vara fria att ta självständiga 

beslut efter eget tycke. Den paternalistiska aspekten gör sig gällande i och med att en beslutsarkitekt 

har möjlighet att försöka influera människors beteenden genom att agera för att göra deras liv 

längre, nyttigare och lyckligare. Libertarian paternalism refererar följaktligen till interventioner som 

är utformade på ett sådant sätt att de hjälper individer som beter sig som Humans (irrationellt och 

därmed inte maximerar sin nytta) medan de minimalt stör individer som beter sig som Econs 

(rationellt). Nudge-interventioner är därför utformade på ett sätt att de bör vara accepterande både 

för de individer som beter sig rationellt och för de som anser att individer beter sig irrationellt 

(Camerer m.fl., 2003; Thaler & Sunstein, 2009).  

                                                 
9 Transitivitet, kontinuitet, fullständighet och oberoende (Varian, 2009). 
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2.1.3 Nudge och individuella skillnader  

Individuella skillnader i uppfattad världssyn kan påverka attityder till nudge. Kahan (2006) 

illustrerar att individer som besitter en kollektivistisk världssyn, vilket innebär att samhället 

förväntas säkra villkoren för individuell utveckling, torde vara mer mottagliga för paternalistiska 

interventioner då dessa ämnar uppnå välfärd för samhället. Således föreslår Kahan att individer 

med en individualistisk världssyn bör opponera mot paternalistiska interventioner eftersom de 

anser att det är upp till individen att säkra sina behov utan hjälp från gruppen. Enligt forskare som 

Kahan (2006) och Peters & Slovic (1996) förväntas individer med en individualistisk världssyn 

generellt vara mindre accepterande till nudge-interventioner då de i större utsträckning uppfattar 

dessa som ett intrång på den personliga autonomin än individer med ett kollektivistiskt perspektiv. 

 

I den internationella studien Acceptable behaviour undersöker Branson m.fl. (2011) attityder till olika 

nudge-interventioner. Undersökningen utfördes i 24 länder där 18 500 respondenter tog ställning 

till beteende-interventioner inom fyra policykontexter; miljö, hälsa, rökning och pensionssparande.  

Studien fann en generellt hög nivå av acceptans mot beteende-interventioner i samtliga 24 länder. 

Branson m.fl. kunde dock urskilja skillnader attityder till nudge mellan länder, något författarna 

förklarar med skillnader i individuella och kulturella skillnader, såsom socio-ekonomisk bakgrund 

samt rådande sociala normer inom ett land. Deras resultat indikerade bland annat att rika länder 

tenderar att vara mindre accepterande till nudge än fattiga länder. Författarna noterade dessutom 

att rika individer inom ett land uppvisade mer acceptans till nudge än mindre rika individer.  

 

2.2 Kritiska förhållningssätt till nudge 

Konceptet nudge har kritiserats då det kan verka inskränkande och manipulerande på individers 

autonomi. En tydlig punkt som belysts i kritiken är dels att nudge implementeras implicit utan 

samtycke från allmänheten samt att många nudge-interventioner saknar transparens jämfört med 

andra policies. Transparens bygger på att nudge influerar icke-reflektiva, automatiska och intuitiva 

delar vilka individer inte kan vara medvetna om (House of Lords, 2011). Att i en cafeteria upplysa 

beslutsfattare att maten är arrangerat på ett visst sätt för att "lätt knuffa” de mot en mer hälsosam 

diet har visat sig underminera effekten av nudge-interventionen (Bovens, 2009). Nudge-

interventioner verkar ”fungera bäst i det dolda” (egen översättning, ibid, s. 3) men för att de ska vara 

transparanta bör alla känna till hur nudge-interventionen fungerar samt att den är synlig vilket de 

sällan är (Rebonato, 2014). Felsen m.fl. (2013) undersökte i Decisional enhancement and autonomy: public 

attitudes towards overt and covert nudges attityder till nudge-interventioner vilka hade för avsikt att 

påverka beslutsfattandet antingen medvetet (öppet) eller omedvetet (dolt). Deras resultat visade 

dels att acceptans var betydligt lägre till omedvetna nudge-interventioner än till medvetna samt 

även att de omedvetna nudge-interventionerna i större utsträckning uppfattades inskränka på 

individens autonomi.  

 

Enligt Thaler och Sunstein (2009) är nudge ett sätt att få Humans att bete sig på ett sätt som är bra 

för de själva, trots deras mänskliga begränsningar. Hausman och Welch (2010) menar dock att det 

är samma mänskliga begränsningar som gör att nudge fungerar och därmed får individer att välja 

ett alternativ över ett annat. Motståndare till nudge menar således att detta är en överträdelse på 

individens autonomi då individer övertygas att göra ett särskilt val (Baldwin, 2014; Blumenthal-
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Barby & Burroughs, 2012; Rebonato, 2014). Skeptiker menar att om en individ har preferens för 

exempelvis status quo, är det dennes rättighet, dennes val och inte beslutsarkitektens (Rebonato, 

2014). 

 

Enligt libertarian paternalism ska nudge verka på ett sätt som gör att individen tar det beslut som 

de skulle tagit om det vore kognitivt obegränsade, hade fullständig information och självkontroll. 

Då individer dock kan inneha inkonsekventa preferenser och dessutom inte alltid känner till dessa, 

innebär det att beslutsarkitekten i sin tur måste förstå och känna till individens preferenser för att 

nudge-interventionen ska verka i individens bästa. Detta är något som uppfattas osannolikt i 

praktiken (Bovens, 2009; Rebonato, 2014; Sugden, 2008). Kritiken gentemot nudge ligger även i 

hur effektiva insatserna av de styrande överensstämmer med medborgarnas intressen då 

beslutsarkitekterna är individer med egna intressen och mål (Rebonato, 2014). Det finns således 

stor risk för att intressekonflikter kan uppstå mellan medborgarnas intressen och de styrandes. 

 

2.3 Nudge på olika sätt  

2.3.1 Nudge-verktyg för att påverka individers beteende 

Begreppet nudge inkluderar olika nudge-verktyg. Samtliga verktyg syftar till att förändra individens 

beteende genom att påverka den intuitiva eller reflekterande delen av hjärnan. Då nudge-verktyg 

inte ska reducera en individs valmöjligheter exkluderas lagstiftning, regleringar och interventioner 

som avsevärt förändrar de ekonomiska incitamenten från definitionen av nudge (Thaler & 

Sunstein, 2009). Ett vanligt förekommande nudge-verktyg är default, vilket innebär att individen 

vid inaktivitet i ett beslut automatiskt tilldelas ett alternativ. Då Humans uppvisar en tendens till 

inaktivitet och att välja den lättaste vägen (path of least resistance) kan ett noga uttänkt default-

alternativ agera i individens bästa intresse. Pensionssparande är ett område där många individer 

svarar med inaktivitet då det oftast både är ett tidskrävande och komplicerat val att göra. Att i ett 

sådant sammanhang införa ett default-alternativ i form av en indexerad fond vid inaktivitet har 

visat sig vara effektivt för att öka pensionssparandet (Thaler & Sunstein, 2009).  

 

Information är ytterligare ett nudge-verktyg som används för att påverka individers beteende. Bland 

annat skickade Behavioural Insight Team (BIT, 2012) i Storbritannien följande påminnelse;“9 av 

10 personer i din stad betalar sin skatt i tid” vilket resulterade i en ökad andel skattebetalare (Ibid, s. 24). 

Presentationen av information är fundamental och ovanstående visade sig ge bättre utslag än när 

exempelvis följande meddelande användes; ”Du bör betala din skatt”.  Enligt BIT beror detta på att 

individers uppmärksamhet om hur andra agerar skapar ett socialt tryck att bete sig på liknande sätt. 

Dessutom har även individualiserade meddelanden och påminnelser bevisats sig vara effektiva. I 

Storbritannien lyckades BIT öka andelen individer som betalar sina böter med 10 procentenheter 

endast genom att skriva ut den tilltalades namn och aktuell skuld (ibid). 

 

Layout/design är ett nudge-verktyg som används i stor utsträckning och som inbegriper en 

förändrad fysisk beslutsfattarmiljö. En studie utförd av organisationen iNudgeYou (2015) 

illustrerade att genom att minska tallriksstorleken i en buffé kunde matavfall reduceras med 26 

procent på testgruppen. Dessutom användes förändrad design i ett projekt i USA där 

vägmarkeringar inför en olycksdrabbad kurva målades med kortare avstånd. Detta ger föraren en 
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känsla av att hastigheten ökar vilket leder till en automatisk reaktion hos föraren att sakta ner 

(Thaler & Sunstein, 2009). 

 

Många typer av nudge bygger på människans vilja att vara till lags och följa sociala normer. Social 

påverkan och åtagande kan således påverka individer att förändra sina beteenden. En studie av 

Greenwald m.fl. (1987) visade att det är större sannolikhet att en individ röstar om denne tidigare 

blivit uppringd och fått frågan om att rösta och då svarat ja. I en annan studie (Shu m.fl., 2011) 

undersöktes effekten av uppriktighet beroende på när individen skrev under ett formulär. Resultatet 

visade att människor har en benägenhet att vara mer sanningsenliga om de tvingats skriva under i 

början av formuläret snarare än i slutet. Socialpsykologen Robert Cialdini (2007) menar att 

människan visar ansatser att stå vid sitt ord då vi drivs av en vilja att uppfattas som konsekventa 

och tillförlitliga. 

 

2.3.2 Pro-self och pro-social nudge 

Nudge kan enligt Hagman m.fl. (2015) särskiljas i två typer; pro-self och pro-social. Dess uppdelning 

härstammar från nudgens intentioner. En nudge som är pro-self följer den ursprungliga 

definitionen given av Thaler och Sunstein (2008) då den är utformad på ett sådant sätt att individen 

styrs iväg från ett irrationellt beteende i syfte att istället agera i sitt bästa intresse. En pro-self nudge 

ämnar således att uppmuntra individen att förbise sitt Human-beteende, som grundas i människans 

begränsade rationalitet, och istället anamma ett Econ-beteende. Genom att markera hälsosam mat 

med gröna klistermärken och mindre ohälsosam mat med röda, tenderar individer att i större 

utsträckning välja hälsosamma alternativ, vilka är bra för individens långsiktiga välfärd. Vidare faller 

en pro-self nudge under begreppet libertarian paternalism då nudge-interventionen uppmanar till 

beteendeförändring för individens bästa utan att inskränka på de valmöjligheter individen ställs 

inför. I exemplet givet ovan respekteras fortfarande individens valmöjlighet att välja ohälsosam 

mat.  

Thaler och Sunsteins (2008) definition av nudge har i praktiska tillämpningar även inkluderat en 

annan typ av nudge, nämligen pro-social nudge. Hagman m.fl. (2015) skiljer dessa från pro-self 

nudge då de uppmanar individer att frångå sitt rationella Econ-beteende. Inom offentlig politik har 

pro-social nudge uppfattats vara ett användbart verktyg för att öka pro-socialt beteende hos 

allmänheten. Bovens (2009) menar att denna typ av nudge, som han refererar till som “social 

benefits”, försöker knuffa individer att ta beslut som inte anses optimala givet deras individuella 

preferenser. Dock skulle besluten vara fördelaktiga för gruppen och målet med pro-social nudge 

är följaktligen att gynna samhället i stort. Nudge-interventioner som exempelvis har som avsikt att 

förbättra miljön eller öka antalet organdonatorer uppfattas som pro-sociala nudge. 

För många beslutsfattare är dessa samhällsproblem svåra att hantera och pro-social nudge uppfattas 

kunna fungera som en lösning på sociala problem såsom fripassagerare, vilka företrädesvis uppstår 

vid förekomsten av kollektiva nyttigheter10 (public goods) (Bovens, 2009; Hagman m.fl., 2015; 

Nagatsu, 2015). Om kollektiva nyttigheter inte regleras uppstår ett så kallat allmänningens dilemma 

(Tragedy of the Commons), vilket innebär att den enskilda individens intresse står i konflikt med 

                                                 
10 Vara och/eller tjänst som besitter egenskaperna icke-rivalitet (en individs konsumtion av en kollektiv vara påverkas 
inte av en annan individs konsumtion av samma vara) och icke-exkluderbarhet (det går inte att exkludera någon från 
en kollektiv vara) (Varian, 2009). 
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gruppens intresse (Hardin, 1968). För att studera kollektivt beteende används ofta Public Good-

spel där en grupp individer får som val att samarbeta för att gynna gruppen eller att inte samarbeta 

och gynna sig själv.(Wilkingson & Klaes, 2012). Det ideala utfallet för gruppen (samhället) är om 

samtliga individer samarbetar och bidrar. Dock är det ideala utfallet ur spelteoretisk teori för den 

enskilde individen att vara självisk då detta är den dominanta strategin (Rand m.fl., 2009). I en pro-

social nudge som uppmanar individer att källsortera vore det bästa i individens intresse, ur ett 

ekonomiskt perspektiv, att snålåka (free riding) på att andra återvinner då det krävs att ett stort 

antal individer samarbetar för att en förändring i miljökvalitet ska synliggöras. Dessutom ger det 

inte den enskilde individen någon nytta ifall denne är den enda som återvinner då detta inte ger 

någon märkbar effekt på miljön.  

Begreppet pro-social nudge baseras sålunda på presenterad teori gällande sociala dilemman och 

föreställningen om konflikten mellan individens kontra gruppens intresse. Då statlig intervention 

ses som gängse verktyg för att lösa sociala dilemman finns det ett intresse för pro-sociala nudge 

hos offentliga beslutsfattare då den är fri från legalisering och restriktioner (Nagatsu, 2015; 

Sunstein, 2014). Tillika ska det dock noteras att en pro-social nudge anses bryta mot teorin 

libertarian paternalism då den till skillnad mot en pro-self nudge är utformad att främja samhällets 

intresse och uppmanar den enskilda individen att inte tänka på vad som är i dennes bästa intresse 

(Hagman m.fl., 2015). 

Teorin gällande pro-self och pro-social nudge studeras i Hagman m.fl. (2015) empiriska studie 

Public views on policies involving nudges där författarna undersöker attityder till ett antal nudge-

interventioner i både USA och Sverige. 514 respondenter i Sverige och 438 respondenter i USA 

fick i en webb-baserad enkätundersökning ta ställning till nio nudge-scenarier, av både pro-self och 

pro-social karaktär. Hagman m.fl. (2015) studie visade på en tydlig diskrepans mellan pro-self och 

pro-social nudge, där acceptansen var betydligt lägre för pro-social än för pro-self nudge. Därtill 

var uppfattad nivå av inskränkande på fria val högre för pro-social nudge än för pro-self. Hagman 

m.fl. studie använde varierande nudge-interventioner inom flera olika policykontexter, vilket gör 

att en nudge-intervention rörande förändrad design på cigarettpaket jämförs med införande av 

default för registrering av organdonation. Författarna belyser att framtida studier bör testa 

skillnaden mellan pro-self och pro-social nudge i en miljö där förutsättningar hålls konstanta, vilket 

denna studie ämnar att göra. 

 

2.3.3 Nudge uppdelat i tre påträngandegrader 

I artikeln From regulation to behavioural change: Giving nudge the third degree av Robert Baldwin (2014) 

belyses behovet av att utvidga teorin kring nudge: ”Nudge [...] varierar i vilken grad de påverkar individens 

autonomi som beslutsfattare och det är lämpligt att skilja mellan tre nivåer av sådan inverkan" (egen 

översättning, ibid, s. 835). I sin artikel särskiljer således Baldwin mellan tre grader av påträngande 

på en individs autonomi, något som ger upphov till olika etiska frågor. För att beslutsfattare ska 

kunna implementera en nudge på ett effektivt och accepterande sätt menar Baldwin att det är 

fundamentalt att kunna kategorisera nudge-interventioner i olika grader av påträngande. Det bör 

poängteras att Baldwins kategorisering av nudge i påträngandegrader är tämligen ny inom genren 

för nudge-teori, vilket innebär att dess legitimitet hittills inte har styrkts i den allmänna diskussionen 
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gällande nudge. Vår studie ämnar tillföra kunskap till diskussionen då vi har för avsikt att undersöka 

Baldwins kategorisering av nudge av olika påträngandegrad.  

 

Enligt Baldwins kategorisering respekterar en nudge av första grad (hädanefter kallad 

påträngandegrad låg) individens autonomi och ökar dennes reflektiva beslutsfattande. Typiska 

nudge av påträngandegrad låg innefattar enkel och inriktad information samt påminnelser som gör 

att individen kan ta ett informerat beslut baserat på reflektion istället för på känslor. En påminnelse 

i form av ”Glöm inte att släcka ljusen” hjälper således en individ att göra ett informerat val utan att 

verka påträngande på dennes autonomi. 

 

En nudge av andra grad (hädanefter kallad påträngandegrad medel) involverar en handling. Dessa 

nudge utnyttjar individers begränsningar i vilja och beteende såsom inaktivitet och tanklöshet för 

att skapa en partiskhet i önskad riktning. De ansätter individens intuitiva beteende vilket i praktiken 

leder till att individen med stor sannolikhet accepterar nudge-interventionen med begränsad 

uppmärksamhet och reflektion. En default som ett förmodat samtycke till organdonation kan vara 

ett exempel på en nudge av påträngandegrad medel. I denna påträngandegrad är det dock möjligt 

för individen att vid reflektion bortse från nudge-interventionen och den räknas av den anledningen 

som mindre påträngande än en nudge av tredje grad. 

 

En nudge av tredje grad (hädanefter kallad påträngandegrad hög) är mest påträngande enligt 

Baldwin då den involverar beteendemanipulation och avser att chocka individen. De syftar 

framförallt till att ansätta individens intuitiva sida och påverka genom att anspela på känslor samt 

intuitiva impulser. En nudge av påträngandegrad hög kan påverka en individs preferenser och 

beslut i en sådan grad att individen inte är kapabel att ta ett reflektivt beslut. Påträngandegrad hög 

blockerar följaktligen individens förmåga att använda reflektion och på så vis kan denne inte bortse 

från nudge-interventionen på samma sätt som i de övriga två påträngandegraderna. Groteska bilder 

på cigarettpaket på skador orsakade av rökning attackerar en individs känslor på sådant sätt att den 

uppfattas blockera andra alternativ och därmed hindra individen att agera i enlighet med dennes 

ursprungliga preferenser. 

 

Baldwin är noggrann med att poängtera att ett nudge-verktyg i sig (såsom default och information) 

inte tillhör en särskild påträngandegrad, utan det är på vilket sätt ett nudge-verktyg används som 

avgör graden av påträngande på individens autonomi. Exempelvis kan nudge-verktyget 

information tillhöra påträngande låg om den endast ger upplysande information som syftar till 

reflektion. Information som däremot påverkar känslor och manipulerar individens beteende 

kategoriseras som en nudge av påträngandegrad hög. Det ska dock understrykas att vissa nudge-

verktyg är mer anpassningsbara till vissa påträngandegrader än andra. Information är ett mer 

formbart nudge-verktyg än default som med sin stela utformning endast kan falla under kategorin 

påträngandegrad medel. Både pro-social och pro-self nudge kan dock falla under någon av de tre 

graderna beroende på hur nudge-verktyget utformas.  
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3 Metod 

3.1 Genomförande 

Experimentet genomfördes av det rekryterade och oberoende undersökningsföretaget CMA 

Research, lokaliserat i Linköping och Stockholm. Experimentet bestod av en webb-baserad 

enkätundersökning. Utformningen av experimentet bygger vidare på Hagman m.fl. (2015) tidigare 

forskarstudie gällande attityder till nudge. Vi har utgått från tre policykontexter som modifierats 

för att kunna delas in i två experimentella betingelser, pro-self och pro-social, samt i tre 

kategoriseringar av påträngandegrad.  

Under utformningen av experimentet har forskare inom psykologi och ekonomi på Linköpings 

universitet bidragit med synpunkter och kommentarer. Två pilotundersökningar genomfördes den 

19 samt 23 mars 2015 i syfte att identifiera problem med nudge-scenarierna samt eventuella 

språkliga misstolkningar. Pilotstudien skickades via email till totalt 12 respondenter som bestod av 

både studenter på Linköpings universitet och yrkessamma i blandade åldrar (22-64 år). Den 

representativa fördelning på våra pilotrespondenter var viktig då den i möjligaste mån skulle 

återspegla respondenterna i den faktiska studien. Efter pilotundersökningen genomfördes några 

språkliga förändringar samt beslutet att randomisera ordningsföljden av nudge-scenarierna för att 

undvika tristess och inlärningseffekter. 

 

3.2 Rekrytering och urval 

Experimentet utfördes mellan den 1-7 april 2015. Rekrytering av respondenter sköttes av CMA 

Research som anlitats efter sedvanligt upphandlingsförfarande. Valet att utföra experimentet via 

CMA Research gjordes främst av praktiska skäl då kontakter vid Linköpings universitet redan fanns 

etablerade samt fördelen med att nå en bredare urvalsgrupp än om vi själva utfört experimentet. 

Våra kriterier för urval av respondenter var att få deltagare som var representativt för Sveriges 

befolkning i kön och ålder samt att deltagarna inte tidigare genomfört liknande studie. Därtill var 

kravet att söka minst 250 respondenter för varje betingelse. Respondenterna erhöll en, för oss 

okänd, ekonomisk ersättning för sitt deltagande via CMA Research.  

 

3.3 Experimentets design 

Enkätundersökningen är indelad i fyra delar. Den första delen består av inledande information om 

nudge samt de generella förutsättningarna för att besvara enkäten. Den andra delen består av 

nudge-scenarier vilka redogörs för i tabell 1. Del tre inbegriper frågeformuläret CCWVG och den 

fjärde och sista delen utgörs av uppföljningsfrågor såsom kön och ålder. För fullständiga versioner 

av enkäterna se appendix A (pro-self) respektive appendix B (pro-social). 
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Tabell 1. Samtliga nudge-scenarier presenterade för deltagarna i studien. 

 

Policy Påträng

kontext andegrad Pro-self Pro-social

Låg

Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket 

leder till onödigt höga elräkningar för hushållen. För att uppmuntra till 

en bättre energikonsumtion inkluderade ett energiföretag följande 

meddelanden på sina fakturor till hushållen: ”Många av våra kunder 

har minskat sin elförbrukning och därmed sänkt sina elkostnader”. 

Med denna intervention är tanken att minska hushållens 

energiförbrukning och sänka hushållens utgifter.

Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket 

leder till resursslöseri för samhället. För att uppmuntra till en bättre 

energikonsumtion inkluderade ett energiföretag följande meddelande på 

sina fakturor till hushållen: ”Många av våra kunder har minskat sin 

elförbrukning och därmed bidragit till en renare miljö”. Med denna 

intervention är tanken att minska hushållens energiförbrukning och bidra 

till ett miljövänligare samhälle.

Miljö Medel

Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket 

leder till onödigt höga räkningar för hushållen. För att uppmuntra 

hushållen till en bättre energikonsumtion inför ett energiföretag ett 

“lågenergipaket” som innebär att glödlampor byts ut mot LED-lampor, 

vilka drar mindre energi och bidrar till att sänka kostnaderna för 

hushållet. Detta utbyte av lampor sker per automatik när elföretaget 

genomför nyinstallationer eller underhåll hos hushållen om inte 

hushållen aktivt meddelar företaget att de önskar behålla den vanliga 

typen av glödlampor. Med denna intervention är tanken att minska 

hushållens energiförbrukning och sänka hushållens utgifter.

Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket 

leder till resursslöseri för samhället. För att uppmuntra hushållen till en 

bättre energikonsumtion inför ett energiföretag ett “lågenergipaket” som 

innebär att glödlampor byts ut mot LED-lampor, vilka drar mindre energi 

och är bättre för miljön. Detta utbyte av lampor sker per automatik när 

elföretaget genomför nyinstallationer eller underhåll hos hushållen om inte 

hushållen aktivt meddelar företaget att de önskar behålla den vanliga 

typen av glödlampor. Med denna intervention är tanken att minska 

hushållens energiförbrukning och bidra till ett miljövänligare samhälle.

Hög

Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket 

leder till onödigt höga elräkningar för hushållen. För att uppmuntra till 

en bättre energikonsumtion inkluderade ett energiföretag följande 

meddelanden på sina fakturor till hushållen: ”Hög elförbrukning ger 

dig mindre pengar över till a nnat” och en obehaglig bild som visar en 

familj som inte kan betala sina räkningar. Med denna intervention är 

tanken att minska hushållens energiförbrukning och sänka hushållens 

utgifter.

Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket 

leder till resursslöseri för samhället. För att uppmuntra till en bättre 

energikonsumtion inkluderade ett energiföretag följande meddelanden på 

sina fakturor till hushållen: ”Hög elförbrukning är skadligt för miljön” 

och en obehaglig bild på en skövlad regnskog. Med denna intervention är 

tanken att minska hushållens energiförbrukning och bidra till ett 

miljövänligare samhälle.

Låg

Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare 

visa på de negativa konsekvenserna av rökning har man i vissa länder 

infört avskräckande meddelanden på cigarettpaket, såsom “Rökning 

ökar risken för hjärtsjukdomar” . Med denna intervention är tanken att 

få individer att avstå från att röka.

Rökning leder till stora hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För 

att tydligare visa på de negativa konsekvenserna av rökning har man i 

vissa länder infört avskräckande meddelanden på cigarettpaket, såsom 

“Försämrad hälsa på grund av rökning kostar samhället stora pengar” . 

Med denna intervention är tanken att minska rökning i samhället.

Rökning Medel

Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare 

visa på de negativa konsekvenserna av rökning har man på vissa 

arbetsplatser infört så kallade “rökrutor” som ligger separat från 

arbetsplatsen. Med denna intervention är tanken att göra det mindre 

lättåtkomligt att röka och därmed få individer att avstå från att röka.

Rökning leder till ökade hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För 

att tydligare visa på de negativa konsekvenserna av rökning har man på 

vissa arbetsplatser infört så kallade “rökrutor” som ligger separat från 

arbetsplatsen. Med denna intervention är tanken att göra det mindre 

lättåtkomligt att röka och därmed minska rökning i samhället.

Hög

Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare 

visa på de negativa konsekvenserna av rökning har man i vissa länder 

infört avskräckande meddelanden på cigarettpaket, såsom “Rökning 

ökar risken för att du ska dö i hjärtsjukdomar”  och en obehaglig bild 

som visar skadade organ som kan bli en följd av att röka en längre tid. 

Med denna intervention är tanken att få individer att avstå från att röka.

Rökning leder till ökade hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För 

att tydligare visa på de negativa konsekvenserna av rökning har man i 

vissa länder infört avskräckande meddelanden på cigarettpaket, såsom 

“Din försämrade h älsa på grund av rökning kostar samhället stora 

pengar” och en obehaglig bild som visar skadade organ som kan bli en 

följd av att röka en längre tid. Med denna intervention är tanken att minska 

rökning i samhället.

Låg

Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår 

ekonomisk situation när man blir äldre. För att uppmuntra individer att 

pensionsspara skickar pensionsmyndigheten ut en påminnelse som 

lyder: “Nu är det dags att spara för din framtid”.  Med denna 

intervention är tanken att öka individers pensionssparande.

Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår 

ekonomisk situation för samhället eftersom pensionssystemet saknar 

pengar. För att uppmuntra individer att pensionsspara skickar 

pensionsmyndigheten ut en påminnelse som lyder;  “Nu är det dags att 

spara för samhällets framtid”.  Med denna intervention är tanken att öka 

individers pensionssparande för att minska antalet individer i behov av 

statligt stöd.

Pension Medel

Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår 

ekonomisk situation när man blir äldre. För att öka individens 

pensionssparande har vissa länders pensionsmyndigheter infört ett 

nytt system där individers pensionssparande per automatik ökar vid 

löneökning om individen inte aktivt avsäger sig detta. Med denna 

intervention är tanken att öka individers pensionssparande.

Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår 

ekonomisk situation för samhället eftersom pensionssystemet saknar 

pengar. För att öka individens pensionssparande har vissa länders 

pensionsmyndigheter infört ett nytt system där individers 

pensionssparande per automatik ökar vid löneökning om individen inte 

aktivt avsäger sig detta. Med denna intervention är tanken att öka 

individers pensionssparande för att minska antalet individer i behov av 

statligt stöd.

Hög

Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår 

ekonomisk situation när man blir äldre. För att uppmuntra individer att 

pensionsspara skickar pensionsmyndigheten ut en påminnelse som 

lyder: “Livet som pensionär kan bli tufft om du inte sparar” och en 

obehaglig bild som visar en pensionär som inte kan betala sina 

räkningar. Med denna intervention är tanken att öka individers 

pensionssparande. 

Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår 

ekonomisk situation för samhället eftersom pensionssystemet saknar 

pengar. För att uppmuntra individer att pensionsspara skickar 

pensionsmyndigheten ut en påminnelse som lyder: “Samhället får en tuff 

ekonomisk utmaning om du inte sparar”  och en obehaglig bild på en 

grupp pensionärer som inte kan betala sina räkningar. Med denna 

intervention är tanken att öka individers pensionssparande för att minska 

antalet individer i behov av statligt stöd.

Betingelsegrupp
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Tabell 1 demonstrerar att varje enskild policykontext (miljö, rökning och pension) i de två 

betingelsegrupperna (pro-self och pro-social) vardera innehar tre nudge-scenarier vilka 

representerar tre påträngandegrader (låg, medel och hög). Experimentet har en mellangruppsdesign 

vilket innebär att två separata oberoende grupper, pro-self och pro-social, jämförs. 

Mellangruppsdesign gör att inlärningseffekter lättare kan elimineras och därmed ges större 

trovärdighet till resultaten (Morris, 2006). I vår studie randomiseras sålunda hälften av 

respondenterna till betingelsen pro-self, vilket innebär att respondenten får ta ställning till nudge-

scenarier som är utformade för att verka i individens bästa intresse. Den andra hälften får 

betingelsen pro-social där respondenter istället ställs inför nudge-scenarier utformade för att verka 

i samhällets bästa intresse. För att utforma scenarierna användes en kontrastiv vinjettmetod 

(Burstin m.fl., 1980), vilket syftar till att designen i de två betingelserna är identiska med undantag 

för några meningar/ord. Att använda en kontrastiv vinjettmetod möjliggör en systematisk variation 

av beroendevariabeln vilket gör att tekniken passar bra för inramning (Sanders m.fl. 2014). 

Metoden valdes för att kunna göra en jämförelse av resultaten gällande attityder till nudge-

scenarierna mellan pro-self och pro-social.  

Varje respondent tog ställning till nio nudge-scenarier inom en betingelse. De nio scenarierna är 

indelade i tre policykontexter; miljö, rökning samt pension. Policykontexten miljö innefattar nudge-

interventioner som syftar till att minska energiförbrukningen. I rökning ämnar nudge-

interventionen uppmana individer till att sluta röka och i pension avser nudge-interventionen verka 

för att öka individers pensionssparande. Policykontexterna valdes då samtliga är områden inom 

vilka nudge-interventioner genomförts i praktiken och därtill har de även använts i tidigare 

empiriska studier (T.ex.; Branson, 2011; Hagman m.fl., 2015; Thaler & Sunstein, 2009). Nedan 

presenteras ett nudge-scenario inom policykontexten rökning i påträngandegrad låg för pro-self 

respektive pro-social:  

Pro-self version: 

Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare visa på de negativa 

konsekvenserna av rökning har man i vissa länder infört avskräckande meddelanden på 

cigarettpaket, såsom “Rökning ökar risken för hjärtsjukdomar”. Med denna intervention är tanken 

att få individer att avstå från att röka. 

 

Pro-social version: 

Rökning leder till stora hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För att tydligare visa på 

de negativa konsekvenserna av rökning har man i vissa länder infört avskräckande 

meddelanden på cigarettpaket, såsom “Försämrad hälsa på grund av rökning kostar samhället stora 

pengar”. Med denna intervention är tanken att minska rökning i samhället. 

Den första meningen i ett nudge-scenario presenterar problemet som, beroende på betingelse, ett 

problem för individen eller samhället. Den andra delen inbegriper en lösning på problemet samt 

nudge-interventionen. Den avslutande delen i nudge-scenariot presenterar syftet med nudge-

interventionen och skiljer sig åt mellan pro-self och pro-social då tonvikten läggs på att särskilja 

vem (individen eller samhället) som påverkas av interventionen. Denna inramning är fundamental 

för att göra en distinktion mellan betingelsegrupperna och möjliggöra en jämförelse av attityder. 
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Fortsättningsvis användes även den kontrastiva vinjettmetoden för utformandet av 

påträngandegrader på individens autonomi i enlighet med Baldwins (2014) kategorisering. Varje 

policykontext utgörs sålunda av tre nudge-scenarier som varierar i påträngandegrad; låg, medel och 

hög. Den kontrastiva vinjettmetoden innebär att samtliga tre nudge-scenarier inom en 

policykontext är identiskt utformade i pro-self respektive pro-social med undantag för själva nudge-

interventionen som varierar för att differentiera påträngandegraden. Ju högre påträngandegrad 

desto mer förväntas nudge-interventionen uppfattas som påträngande på individens autonomi. 

Nedan exemplifieras samtliga tre påträngandegrader (låg, medel och hög) för policykontexten 

pension i betingelsen pro-self: 

 

Påträngandegrad låg:  

För att uppmuntra individer att pensionsspara skickar pensionsmyndigheten ut en 

påminnelse som lyder: “Nu är det dags att spara för din framtid”.  

 

Påträngandegrad medel:  

För att öka individens pensionssparande har vissa länders pensionsmyndigheter infört ett 

nytt system där individers pensionssparande per automatik ökar vid löneökning om individen 

inte aktivt avsäger sig detta.  

 

Påträngandegrad hög: 

För att uppmuntra individer att pensionsspara skickar pensionsmyndigheten ut en 

påminnelse som lyder: “Livet som pensionär kan bli tufft om du inte sparar” och en obehaglig bild 

som visar en pensionär som inte kan betala sina räkningar.  

 

Experimentets utformning möjliggör för inomgruppsjämförelse då varje respondent svarar på nio 

nudge-scenarier inom samma betingelse. Vi kan därmed jämföra påträngandegrader med varandra 

för att analysera skillnader. Fördelen med att använda inomgruppsdesign är att individen är sin 

egen kontrollgrupp vilket gör att förekomsten av skillnader i individsammansättning utesluts 

(Morris, 2006). För att möjliggöra analys av attityder till påträngandegrader krävs att samma typ av 

nudge-verktyg används för en påträngandegrad över samtliga policykontexter. För 

påträngandegrad låg används nudge-verktyget information och för påträngandegrad medel används 

default i policykontexten miljö och pension. I policykontexten rökning används dock nudge-

verktyget design på grund av att nudge-scenariots utformning försvårade användandet av 

alternativet default. För påträngandegrad hög används manipulerande information kombinerat 

med en obehaglig bild i syfte att influera respondenterna emotionellt. Valet att använda dessa 

nudge-verktyg beror på att samtliga är väl beprövade nudge-verktyg och som i flera av nudge-

scenarierna dessutom används i praktiken. Tillika ansågs valda nudge-verktyg representera 

respektive påträngandegrad på ett föredömligt sätt. 

Samtliga nio nudge-scenarier i respektive betingelse efterföljdes av två frågor gällande attityd; 

acceptans och inskränkande på fria val. Binära frågor för acceptans och inskränkande på fria val 

valdes då det kräver ett ställningstagande hos respondenten. Frågorna ser ut som följer: 

 

Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

Ja    Nej     
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Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

Ja  Nej 

 

Vidare följde två frågor som rör respondentens uppfattade fördelar med nudge-scenariot, vilka 

även användes i Hagman m.fl. (2015) studie. Frågorna mäts på en Likert-skala med ett jämnt antal 

skalsteg för att undvika ett neutralt alternativ. Frågorna ser ut som följer: 

 

Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 

Individen 

Inte alls 1 2 3 4 Mycket 

Samhället 

Inte alls 1 2 3 4 Mycket 

                   

Frågorna används i syfte att kunna jämföra huruvida deltagarna uppfattat distinktionen mellan pro-

self och pro-social betingelsen. Det genomsnittliga värdet gällande fördelar för samhället förväntas 

således vara högre i betingelsen pro-social än i pro-self.  

 

Den tredje delen av enkäten består av Cultural Cognition Worldview Group Scale (CCWVG) 

(Kahan, 2014) som syftar till att mäta individuella skillnader i världssyn. CCWVG består av tolv 

frågor, där de sex första frågorna är utformade för att estimera huruvida individen har en 

individualistisk- kontra kollektivistisk världssyn. De övriga sex frågorna undersöker huruvida 

individen har en hierarkisk- kontra egalitaristisk världssyn. I vår studie har vi enbart valt att studera 

den första delen. Frågorna berör uppfattningen om i vilken utsträckning individer ska tillåtas ta 

beslut för egen del, exemplifierade nedan: 

 

1. Regeringen lägger sig i vårt vardagsliv alldeles för mycket 

2. Det är inte regeringens sak att försöka skydda folk från sig själva  

 

Respondenter fick på en Likert-skala mellan 1-411 uppskatta i vilken utsträckning de instämmer 

med påståendena. Ett högt svarsresultat indikerar en individualistisk världssyn medan ett lågt 

resultat indikerar en kollektivistisk världssyn. Vi valde att använda den korta versionen av CCWVG 

då den ansågs ge en tillräcklig uppskattning för att möjliggöra analys. Därtill ska det nämnas att den 

korta versionen är väl beprövad och använd i flertalet studier (T.ex. Kahan, 2014; Braman m.fl., 

2005, Hagman m.fl., 2015). 

 

Den sista delen av enkäten består av uppföljningsfrågor om kön, ålder, utbildning samt inkomst 

och är identisk för de två experimentella betingelserna. Avslutningsvis fanns det även utrymme för 

respondenterna att fylla i övriga kommentarer.  

 

3.4 Presentation av studiens variabler 

I experimentet undersöks respondenters attityder (m.a.p. acceptans och inskränkande på fria val) 

till totala nudge-scenarier samt till totala nudge-scenarier inom pro-self respektive pro-social. 

                                                 
11 1=Stämmer inte alls och 4=Stämmer helt 
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Dessutom undersöks attityder till nudge av tre policykontexter samt till tre påträngandegrader. Ett 

flertal kontinuerliga beroendevariabler för acceptansgrad respektive inskränkandegrad skapades 

därmed. I ett första steg skapades en acceptansgrad för varje enskild respondent enligt 

nedanstående beräkning:  

 

 

Acceptansgrad per individ är således andel accepterande (ja) svar över besvarade nudge-scenarion av 

respondenten. En acceptansgrad per individ skapades för totala nudge-scenarier, för respektive tre 

policykontexter samt för de tre påträngandegraderna. Med samma metodik skapades liknande 

variabler för inskränkandegrad på fria val. Med denna typ av variabel kunde vi ta hänsyn till samtliga 

respondenter, även de som inte genomförde hela enkäten. 

Samtliga acceptansgrad per individ aggregerades för att skapa våra beroendevariabler, vilka 

presenteras i tabell 2. Variablerna total acceptans- och inskränkandegrad anger därmed ett 

genomsnittligt värde över samtliga respondenters individuella acceptansgrad respektive 

inskränkandegrad för de nio nudge-scenarierna. Beroendevariabler för respektive policykontext 

(benämnd t.ex. acceptansgrad miljö och inskränkandegrad miljö) är således ett genomsnittligt värde 

för samtliga respondenters individuella acceptansgrad respektive inskränkandegrad för nudge-

scenarierna inom en policykontext. Likaså är beroendevariabler för respektive påträngandegrad 

(benämnd t.ex. acceptansgrad låg och inskränkandegrad låg) ett genomsnittligt värde för samtliga 

respondenters individuella acceptansgrad respektive inskränkandegrad för nudge-scenarierna i en 

påträngangegrad i samtliga tre policykontexter.  

Vid analys av acceptans och inskränkande på fria val för varje enskilt nudge-scenario användes 

beroendevariabeln för acceptans (benämnd t.ex. acceptans miljö låg) och för inskränkande på fria 

val (benämnd t.ex. inskränkande miljö låg) som en dummy. Dummy-variabeln antar värdet (0) för 

nej och (1) för ja, där ja indikerar att respondenten uppfattar nudge-scenariot som acceptabelt 

respektive inskränkande på fria val.  

För att analysera respondenters uppfattade fördelar för individen respektive samhället skapades 

beroendevariabeln; ”Uppfattad differens för individ/samhälle”. Variabeln anger ett genomsnittligt 

värde på samtliga individers differens, där differens är beräknad som uppfattade fördelar för 

individen subtraherat från uppfattade fördelar för samhället.    

  

Antal svar "Ja"

Antal besvarade nudge-scenarier
Acceptansgrad per individ = 
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Tabell 2. Sammanställning av beroendevariabler i studien samt analysmetoder. 

1Miljö/rökning/pension. 2 Låg/medel/hög. 

Experimentet inkluderar den oberoendevariabeln betingelsegrupp som anger om nudgen är pro-

self eller pro-social. Kontrollvariabler som inkluderats i experimentet är, kön, ålder, utbildning, 

inkomst samt CCWVG. I CCWVG har tre12 av frågorna reverskodats13. Kodning av samtliga 

kontrollvariabler är sammanställda i tabell 3.  

Tabell 3. Sammanställning av kontrollvariabler i studien. 

 

                                                 
12 Fråga 2, 5, 6, se appendix A. 
13 Om en enkät innehåller positivt kodade samt negativt-kodade frågor måste de negativt-kodade frågorna revers 
kodas. Detta görs för att ett högt svarstal ska reflektera höga nivåer av det som mäts i formuläret. 4 kodas till 1, 3 
kodas till 2 o.s.v.  

Beroendevariabel Uträkning av beroendevariebeln Statististiska tester
Regressions-

metod

Acceptansgrad total
Samtliga "Acceptansgrad per individ"/ Antal 

respondenter

Oberoende t-test,                 

Mann-Whitney 
Linjär regression

Inskränkandegrad total
Samtliga "Inskränkandegrad per individ"/ 

Antal respondenter

Oberoende t-test,                

Mann-Whitney 
Linjär regression

Acceptansgrad policykontext
1                                             

(t.ex. Acceptansgrad miljö)

Samtliga "Acceptansgrad kontext per individ" 

/ Antal respondenter

Oberoende t-test,               

Mann-Whitney

Inskränkandegrad  policykontext
1                                         

(t.ex. Inskränkandegrad miljö)

Samtliga "Inskränkandegrad kontext per 

individ" / Antal respondenter

Oberoende t-test,                

Mann-Whitney

Acceptansgrad påträngandegrad
2                                                

(t.ex. Acceptansgrad låg)

Samtliga "Acceptansgrad påträngandegrad 

per individ"/Antal respondenter

Poolat t-test,                        

Wilcoxon signed rank test

Inskränkandegrad påträngandegrad
2                                                       

(T.ex. Inskränkandegrad låg)

Samtliga "Inskränkandegrad påträngandegrad 

per individ"/Antal respondenter

Poolat t-test,                     

Wilcoxon signed rank test

Acceptans policykontext
1
 påträngandegrad

2                                                          

(T.ex. Acceptans miljö låg)

1 om Ja                                                                      

0 annars
Chi-två test

Logistisk 

regression

Inskränkande policykontext
1 

påträngandegrad
2                                                              

1 om Ja                                                                      

0 annars
Chi-två test 

Logistisk 

regression

Uppfattad differens för individ/samhälle 
Samtliga "differens per individ"/Antal 

respondenter

Oberoende t-test,            

Mann-Whitney

Kontrollvariabler

Betingelsegrupp 1 om pro-social

 0 annars

CCWVG Sammanslagen summa för CCWVG-frågor per individ

Kön 1 om kvinna 

0 annars

Ålder Absolut tal

Utbildning 1 om hög utbildning: 

     • Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år

     • Eftergymnasial utbildning, tre år eller mer 

     • Forskarutbildning 

0 annars

Inkomst 1 om hög inkomst:  

      • 20 000 - 30 000 

      • 30 000 - 40 000

      • > 40 000

0 annars
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3.5 Dataanalys 

3.5.1 Statistisk analys 

Den statistiska programvaran som användes för dataanalys var SPSS. För att jämföra medelvärden 

mellan betingelsegrupper samt mellan påträngandegrader användes olika inferensmetoder, såväl 

parametriska som icke-parametriska, samtliga presenterade i tabell 2. Tvåsidigt oberoende t-test 

utfördes för beroendevariablerna total acceptans- och inskränkandegrad samt även för acceptans- 

och inskränkandegrad policykontext. Det parametriska testet användes för att kontrollera om det 

fanns skillnader i medelvärden i attityder (acceptans och inskränkande) mellan pro-self och pro-

social. För att gardera för en icke-normalfördelning i vårt urval utfördes även det icke-parametriska 

t-testet Mann-Whitney på dessa variabler.  

 

Vidare genomfördes chi-två test för att se om det fanns skillnader i acceptans respektive 

inskränkande på fria val mellan pro-self och pro-social för varje enskilt nudge-scenario. Testet 

kontrollerar skillnad mellan observerad och förväntad frekvens. Det visar sannolikheten att vi på 

grund av en slump skulle observera ett samband i vår urvalsgrupp givet att det inte finns något 

samband i den stora populationen. Som beroendevariabel användes acceptans policykontext 

påträngandegrad respektive inskränkande policykontext påträngandegrad.  

Därtill utfördes poolade t-test för att testa medelvärdesskillnader i acceptans- respektive 

inskränkandegrad på fria val mellan de tre påträngandegraderna. Påträngandegrad låg ställdes mot 

påträngandegrad medel samt mot påträngandegrad hög. Tillika ställdes påträngandegrad medel mot 

påträngandegrad hög. Poolade t-test används för att jämföra medelvärdesskillnader för resultat från 

samma urvalsgrupp (Wahlin, 2011). Som beroendevariabel används acceptans- respektive 

inskränkandegrad påträngandegrad. Även ett icke-parametriskt test, Wilcoxon signed rank test, 

genomfördes för att testa skillnad i medelvärde mellan de tre påträngandegraderna. 

 

För att kontrollera för vår inramning av pro-self och pro-social utförde vi oberoende t-test och 

Mann-Whitney test på beroendevariabeln uppfattad differens för individ/samhälle för varje enskilt 

nudge-scenario.  

 

3.5.2 Ekonometrisk analys 

Regressioner utfördes för att kontrollera för experimentets kontrollvariabler och undersöka om 

resultaten är robusta. Linjära regressioner utfördes med beroendevariablerna total acceptans- 

respektive inskränkandegrad för att kontrollera för kontrollvariablernas betydelse för attityder. Som 

kontrollvariabler inkluderades samtliga variabler i tabell 3; betingelsegrupp, kön, ålder, utbildning, 

inkomst och CCWVG. För att analysera och besvara frågeställningar användes nedanstående 

funktioner: 

YTotal acceptansgrad = c + β1Betingelsegrupp + β2Kön + β3Ålder + β4Utbildning + β5Inkomst + 

β6CCWVG + ɛ 

 

YTotal inskränkandegrad = c + β1Betingelsegrupp + β2Kön + β3Ålder + β4Utbildning + β5Inkomst + 

β6CCWVG + ɛ 
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Samtliga regressioner genomfördes genom att variabler lades till/togs bort för att se om vissa 

variabler fångade upp mer effekt än de borde, vilket inte var fallet. För att kontrollera om det 

förelåg multikollineraritet mellan de oberoende variablerna utfördes ett VIF test (Se C.10 i appendix 

C). Resultaten visade låga värden; samtliga med ett värde under gränsvärdet 2. Därmed kan vi 

konstatera att vi inte har problem med korrelation för variablerna. 

 

Vidare utfördes logistisk regression på varje enskilt nudge-scenario för att kontrollera för 

kontrollvariablernas påverkan på attityder. Beroendevariabel var acceptans policykontext 

påträngandegrad respektive inskränkande policykontext påträngandegrad. De oberoende 

variablerna är samma som ovan presenterade i tabell 3. Funktionen för regressionerna såg ut på 

följande sätt: 

YAcceptans för enskilt nudge-scenario = c + β1Betingelsegrupp + β2Kön + β3Ålder + β4Utbildning + β5Inkomst 

+ β6CCVWGS + ɛ 

 

YInskränkande för enskilt nudge-scenario = c + β1Betingelsegrupp + β2Kön + β3Ålder + β4Utbildning + β5Inkomst 

+ β6CCVWGS + ɛ 

 

Effekterna av individuella skillnader på acceptans och inskränkande presenteras som Odds ratio 

(OR), vilket på svenska översätts till oddskvot. Oddskvoterna är avlogaritmerade och används vid 

analys av hur en variabel sammanhänger med andra variabler. Tolkningen sker efter dess 

presenterade värde; om oddskvoten överstiger 1 antas den variabeln inneha större odds än 

referensvariabeln som används som ”norm-grupp”. Understiger värdet 1 tolkas oddskvoten som 

att det föreligger mindre odds för testad variabel än för refererande variabel. (Bjerling & Olsson, 

2010). 

 

3.6 Hypotesformulering 

För att besvara studiens frågeställningar om attityder (m.a.p. acceptans och inskränkande på fria 

val) formulerades sex hypoteser. Vår första hypotes baseras på presenterad teori om pro-self och 

pro-social nudge, där individer i större utsträckning antas vara mer accepterande till nudge-scenarier 

som gynnar individen snarare än samhället. Därtill förväntas fler respondenter uppfatta en pro-

social nudge som mer inskränkande på fria val än en pro-self nudge (Hagman m.fl., 2015. För att 

testa hypotes ett och två utfördes tvåsidig hypotesprövning genom oberoende t-test samt Mann-

Whitney test då vi ämnar jämföra två oberoende grupper. Som beroendevariabel, Ῡ, för hypotes 

ett användes total acceptansgrad.  

 

Hypotes 1: Respondenter är mer accepterande till pro-self nudge än pro-social nudge. 

H0: ῩAcceptans, Pro-self = ῩAcceptans, Pro-social  

HA: ῩAcceptans, Pro-self > ῩAcceptans, Pro-social 

 

Beroendevariabeln, Ῡ, för hypotes två är total inskränkandegrad.  
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Hypotes 2: Respondenter uppfattar pro-social nudge som mer inskränkande på fria val än pro-self nudge. 

H0: ῩInskränkande, Pro-self  = Ῡ Inskränkande, Pro-social 

HA: Ῡ Inskränkande, Pro-self  < Ῡ Inskränkande, Pro-social  

 

Vår tredje och fjärde hypotes utgår från Baldwins (2014) teori om påträngandegrad på individens 

autonomi där en ökad påträngandegrad förväntas föranleda en minskad acceptans. På samma vis 

förväntas en ökad påträngandegrad uppfattas som mer inskränkande på fria val. Då vi har för avsikt 

att jämföra medelvärden inom samma betingelsegrupp användes poolade t-test och Wilcoxon 

signed rank test för både hypotes tre och fyra. För hypotes tre är vår beroendevariabel, Ῡ, 

acceptansgrad påträngandegrad.  

 

Hypotes 3: Respondenter är mindre accepterande desto högre påträngandegrad av nudge. 

H0: ῩAcceptans, Låg = ῩAcceptans, Medel = ῩAcceptans, Hög  

HA: ῩAcceptans, Låg > ῩAcceptans, Medel >ῩAcceptans, Hög 

 

För den fjärde hypotesen används beroendevariabeln, Ῡ, inskränkandegrad påträngandegrad.  

 

Hypotes 4: Respondenter uppfattar en nudge av högre påträngandegrad som mer inskränkande på fria val. 

H0: ῩInskränkande, Låg = Ῡ Inskränkande, Medel = Ῡ Inskränkande, Hög  

HA: Ῡ Inskränkande, Låg < Ῡ Inskränkande, Medel < Ῡ Inskränkande, Hög 

 

Hypotes fem och sex bygger på Kahans (2006) teori om individuella skillnader i världssyn där 

individer med en individualistisk världssyn i lägre utsträckning förväntas acceptera en nudge-

intervention. En individualistisk individ antas dessutom uppfatta en nudge-intervention som mer 

inskränkande på fria val än en individ med en kollektivistisk världssyn. För att testa hypotes fem 

och sex genomfördes linjära regressioner med syfte att kontrollera för variabeln CCWVG och dess 

påverkan på beroendevariabeln. För hypotes fem används beroendevariabeln, Ῡ, total 

acceptansgrad.   

 

Hypotes 5: Respondenter med en individualistisk världssyn är mindre accepterande till nudge än respondenter 

med en kollektivistisk världssyn. 

H0: ῩAcceptans, Individualistisk = ῩAcceptans, Kollektivistisk  

HA: ῩAcceptans, Individualistisk < ῩAcceptans Kollektivisitisk  

 

För hypotes sex används beroendevariabel, Ῡ, inskränkandegrad total.  

 

Hypotes 6: Respondenter med en individualistisk världssyn uppfattar en nudge som mer inskränkande på fria 

val än respondenter med en kollektivistisk världssyn. 

 

H0: ῩInskränkande, Individualistisk = ῩInskränkande, Kollektivistisk  

HA: ῩInskränkande, Individualistisk > Ῡ Inskränkande, Kollektivistisk 
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3.7 Studiens validitet och reliabilitet 

Målet med att använda experiment är att komma så nära verkligheten som möjligt (Altman, 2006; 

Levitt & List, 2007). En av de främsta fördelarna med experiment är den erhållna graden av kontroll 

för att identifiera orsakssamband mellan beroende och oberoende variabler. Dock präglas 

experiment ofta av olika former av heterogenitet som minskar förmågan att fastställa 

orsakssamband (Morris, 2006). Den interna validiteten syftar till experimentets struktur och graden 

med vilken man kan sluta sig till orsakssamband från resultaten. Det är av den anledningen viktigt 

att förhållandena är lika och att deltagarna utsätts för identisk behandling (Cook & Campbell, 1979; 

Morris, 2006). Då vår undersökning genomfördes via en internetbaserad enkätundersökning utförd 

av en tredje part (CMA Research) kunde vi inte kontrollera för externa faktorer, såsom 

kommunikation med andra och att besluten fattas under identiska omständigheter. Emellertid är 

fördelen med att vi inte sökt egna respondenter att urvalet är både större och mer diversifierat, 

något som ökar validiteten av resultaten då det är en målgrupp som representerar olika socio-

ekonomiska bakgrunder. Sålunda får våra resultat en större generaliserbarhet än om experimentet 

utförts endast på studenter. 

 

Många experiment saknar realism på grund av förutsättningarna och önskan att kontrollera för 

externa influenser på beteende. Det kan då hända att vissa scenarier deltagarna ställs inför saknar 

realism då de kan uppfattas som otroliga att ske i verkligheten (Aronson, Wilson & Brewer, 1998; 

Levitt & List, 2007). Brist på realism kan både handla om att de konstruerade situationerna i 

experimentet inte aktivt engagerar deltagarna (experimentell realism) och även huruvida de 

psykologiska processer som är inblandade i experimentet är kompatibla med de processer som 

uppstår i verkligt beslutsfattande (Aronson, Wilson & Brewer, 1998). I vår studie bedöms 

scenarierna vara realistiska då de är utformade utifrån verkliga policies och bör på det viset kunna 

representera potentiella situationer. Vi har dock inte kunnat kontrollera för hur emotionellt 

involverade individerna är inför nudge-scenarierna. En rökare kan exempelvis reagera annorlunda 

på en nudge som försvårar för rökare än vad en icke-rökare gör. Dessa individspecifika egenskaper 

har vi inte tagit hänsyn till i vårt experiment. 
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4 Resultat  

Totalt ingick 677 respondenter i vårt experiment, varav 531 respondenter fullföljde hela 

experimentet. De respondenter som inte slutförde experimentet var 136 stycken. Tabell 4 redovisar 

bakgrundsinformation för de respondenter som fullföljde hela experimentet. Fördelningen av 

respondenter mellan betingelsegrupperna är jämn med 268 respondenter i pro-self och 264 

respondenter i pro-social. Urvalet uppskattas vara representativt i kön och ålder, där fördelningen 

män och kvinnor är 51 % män respektive 49 % kvinnor samt en spridning i ålder mellan 18-75 år, 

där medelåldern är jämn i respektive betingelsegrupp (för fullständig fördelning av ålder, se 

appendix C.1).  

Tabell 4. Deskriptiv data för urvalet i studien. 

Antal respondenter i ( ), andel respondenter i %.   

4.1 Generella attityder till nudge 

Tabell 5 visar att respondenterna ansåg att 78,4 % av samtliga nudge-scenarier var acceptabla. 27,3 

% av nudge-scenarierna uppfattades vara inskränkande på individens fria val. Resultaten visar även 

att attityder skiljer sig åt till nudge-scenarier beroende på policykontext. Acceptansgraden är högst 

för policykontexten rökning på 83,7 %, följt av miljö på 78,4 %. Minst accepterad är 

policykontexten pension där endast 63,8 % av nudge-scenarierna ansågs acceptabla. Samma 

policykontext uppfattas även vara mest inskränkande på fria val på 33,5 %, vilket är betydligt högre 

än för övriga två policykontexter på 21,1 % respektive.  

Pro-self Pro-social

N 268 264

Genomsnittlig ålder (år) 49,4 47,5

Kön (Kvinnor) (130) 49% (130) 49%

Inkomst

< 10 000 (33) 12% (17) 6%

10 000-20 000 (69) 26% (95) 36%

20 000-30 000 (72) 27% (54) 20%

30 000-40 000 (55) 21% (88) 33%

> 40 000 (39) 15% (10) 4%

Utbildning

Förgymnasial utbildning (19) 7% (36) 14%

Gymnasial utbildning (76) 28% (48) 18%

Eftergymnasial utbildning, < 3 år (64) 24% (85) 32%

Eftergymnasial utbildning,  ≥ 3 år (102) 38% (55) 21%

Forskarutbildning (7) 3% (40) 15%

Betingelsegrupp
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Tabell 5. Deskriptiv data över attityder (m.a.p. acceptans och inskränkande på fria val) till nudge-scenarier, total respektive 
policykontext (%).  

 
n=677. a Beroendevariabel Total Acceptans-/Inskränkandegrad. b Beroendevariabel Acceptansgrad- 
/Inskränkandegrad policykontext (miljö/rökning/pension) 

4.2 Attityder till pro-self och pro-social nudge 

Tabell 6 presenterar deskriptiva resultat gällande attityder till pro-self respektive pro-social nudge-

scenarier. Resultaten visar att genomsnittlig acceptansgrad för samtliga nudge-scenarier är likartad 

för betingelserna. Pro-self uppvisar emellertid en något högre total acceptansgrad på 79,1 % jämfört 

med pro-social på 77,8 %. För inskränkandegrad på fria val är medelvärdet på inskränkandegrad 

26,3 % för pro-self, vilket är något lägre än för pro-social på 28,3 %. För att testa om medelvärdena 

mellan betingelsegrupperna signifikant skiljer sig från varandra utfördes oberoende t-test samt 

Mann-Whitney test på hypotes 1; Respondenter är mer accepterande till pro-self nudge än pro-social nudge och 

hypotes 2: Respondenter uppfattar pro-social nudge som mer inskränkande på fria val än pro-self nudge. Tabell 

3 visar att inget av testen för ”total” utfaller signifikant på 5 % nivå. Nollhypoteserna att det inte 

finns någon skillnad mellan pro-self och pro-social kan därmed ej förkastas. För att kontrollera 

robustheten på total acceptans- respektive inskränkandegrad utfördes linjära regressioner där 

betingelsegrupp kontrollerades med variabler såsom CCWVG, kön, ålder, utbildning och inkomst. 

Inte heller i regressionerna utfaller betingelsegrupp signifikant på 5 % nivå för varken acceptans- 

eller inskränkandegrad (Se tabell 10 under rubrik 4.4). Resultatet kan således inte bekräfta våra 

förväntningar; att nudge-scenarier utformade som antingen pro-self eller pro-social skulle ha 

betydelse för totala attityder.  

a) Acceptans b) Inskränkande på fria val

Andel nudge-scenarier som ansågs 

acceptabla 

 Andel nudge-scenarier som ansågs inskränkande 

på fria val 

Total
a 78,4% 27,3%

Miljö
b 75,7% 21,1%

Rökning
b 83,7% 21,1%

Pension
b 63,8% 33,5%
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Tabell 6. Andel nudge-scenarier som ansågs acceptabla respektive inskränkande på fria val med avseende på pro-self och pro-
social nudge, total respektive policykontext (%). 

 
N=337 i pro-self, n=340 i pro-social. Oberoende t-test och Mann-Whitney test, tvåsidig hypotesprövning på 5 % 
signifikansnivå. a Beroendevariabel Total Acceptans-/inskränkandegrad. b Beroendevariabel Acceptans-
/Inskränkandegrad policykontext (miljö/rökning/pension). Diff. beräknas som pro-self subtraherat med pro-social. 
Se C.2 och C.3 för fullständigt resultat från SPSS. 

Tabell 6 visar även respondenters attityder till respektive policykontext för pro-self och pro-social. 

Resultaten indikerar att genomsnittlig acceptansgrad är betydligt högre för pro-self än pro-social i 

policykontexten pension (67,8 % kontra 59,7 %). För policykontexten rökning är skillnaden 

marginell. I policykontexten miljö är det emellertid ett omvänt förhållande som gör sig gällande där 

pro-social uppvisar en högre acceptansgrad än pro-self (77,6 % kontra 73,7 %). Vad gäller 

inskränkande på fria val anser respondenter i pro-self att policykontexten miljö är mer inskränkande 

på fria val än respondenter i pro-social (22,6 % kontra 19,6 %). I övriga två policykontexter 

uppvisas dock en högre inskränkandegrad i pro-social än i pro-self. Observationen om 

betingelsegruppernas skilda attityder till policykontexterna, kan vara en tänkbar förklaring till varför 

det inte återfinns någon signifikant skillnad i acceptans respektive inskränkande för samtliga 

scenarier. Skillnaderna mellan kontexterna tar följaktligen ut varandra. Resultaten från oberoende 

t-test samt Mann-Whitney test visar att policykontexten pension är signifikant både för acceptans- 

och inskränkandegrad på 1 % signifikansnivå. I övrigt är det endast i policykontexten miljö som 

acceptansgrad uppvisar ett signifikant p-värde för (<0,001) Mann-Whitney testet. 

Tabell 7 presenterar attityder till enskilda nudge-scenarier för pro-self och pro-social. Resultaten 

anger andel respondenter som ansåg scenarierna som acceptabla respektive inskränkande. Störst 

differens mellan betingelsegrupperna uppvisas för pension påträngandegrad låg där andel 

respondenter som bedömde nudge-interventionen som acceptabel är 90,2 % för pro-self jämfört 

med 72,3 % för pro-social. Även för pension påträngandegrad hög återfinns en märkbar differens 

mellan pro-self på 62 % och pro-social på 51 %. För policykontexten miljö återfinns en negativ 

differens mellan betingelsegrupperna för både påträngandegrad medel och hög. Störst är den i miljö 

påträngandegrad hög där 76,9 % av respondenterna i pro-social anser att nudge-scenariot är 

acceptabel vilket kan jämföras med 62,9 % i pro-self. I policykontexten rökning är differensen för 

de enskilda nudge-scenarierna mellan betingelserna marginella.  

Pro-self Pro-social Diff. Oberoende t-test Mann-Whitney

a) Acceptans

Total
a

79,1% 77,8% 0,013 0,474 0,540

Miljö
b

73,7% 77,6% -0,039 0,135 <0,001

Rökning
b

84,0% 83,4% 0,006 0,806 0,839

Pension
b

67,8% 59,7% 0,081 0,004 0,011

b) Inskränkande

Total
a

26,3% 28,3% -0,020 0,325 0,309

Miljö
b

22,6% 19,6% 0,030 0,184 0,354

Rökning
b

20,2% 22,0% -0,018 0,466 0,855

Pension
b

29,0% 38,0% -0,090 0,001 0,002

P-värde på skillnaden

Andel nudge-scenarier som ansågs 

acceptabla  respektive inskränkande på 

fria val
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För inskränkande på fria val observeras betydligt lägre differenser mellan pro-self och pro-social 

än för acceptans. Pension påträngandegrad låg och hög är återigen de två nudge-scenarier som 

avviker mest där respondenter i pro-social betingelsen uppfattar nudge-scenarierna som mer 

inskränkande på fria val än pro-self. Tabell 7 visar även resultaten från Chi-två-testen på skillnad i 

fördelning för vardera nudge-scenario i pro-self och pro-social. För acceptans är miljö 

påträngandegrad medel signifikant på 5 % nivå. För miljö påträngandegrad hög, pension 

påträngandegrad låg samt hög, kan skillnaden säkerställas statistiskt på 1 % signifikansnivå. För 

inskränkande på fria val är det endast pension påträngandegrad låg och påträngandegrad hög som 

är signifikant på 1 % respektive 5 % signifikansnivå.  

Tabell 7. Andel respondenter som ansåg enskilda nudge-scenarier som acceptabla respektive inskränkande på fria val med 
avseende på pro-self och pro-social nudge. 

*p-värde <.05, ** <.01, fås genom chi-två-test. Som beroendevariabel används i a) Acceptans policykontext 
(miljö/rökning/pension) påträngandegrad (låg/medel/hög) och i b) Inskränkande policykontext 
(miljö/rökning/pension) påträngandegrad (låg/medel/hög). Se appendix C.4 för resultat från SPSS. 

 

För att testa om respektive skillnad i attityder mellan pro-self och pro-social är robust utfördes en 

binär logistisk regression för varje nudge-scenario. Regressionerna redovisas i tabell 11 under rubrik 

4.4. Resultaten visar att för acceptans är kontrollvariabeln betingelsegrupp signifikant på 1 % nivå 

i miljö påträngandegrad hög, pension påträngandegrad låg och hög. För inskränkande på fria val är 

betingelsegrupp endast signifikant på 1 % nivå för nudge-scenariot pension påträngandegrad låg.  

 

För att testa om a priori indelningen av pro-self och pro-social nudge-scenarier överensstämde med 

respondenternas uppfattning gjordes oberoende t-test och Mann-Whitney test på variabel 

uppfattad differens för individ/samhälle. Resultaten presenteras i tabell 8. Ett högre värde indikerar 

att fördelarna för samhället överstiger fördelarna för individen enligt respondenterna. Resultaten 

visar att respondenterna generellt ansåg att pro-social nudge-scenarierna gav mer fördelar för 

samhället. I samtliga nudge-scenarier i policykontexten pension samt i det enskilda nudge-scenariot 

miljö påträngandegrad låg kan skillnaden i uppfattade fördelar statistisk säkerställas mellan pro-self 

och pro-social.  

Policyko

ntext

Påträngand

egrad N

Andel 

respondenter 

som bedömde 

nudge-scenariot 

som acceptabelt N

Andel 

respondenter 

som bedömde 

nudge-scenariot 

som acceptabelt Sig. N

Andel respondenter 

som bedömde 

nudge-scenariot 

som inskränkande 

på fria val N

Andel respondenter 

som bedömde nudge-

scenariot som 

inskränkande på fria 

val Sig.

Låg 297 (279) 93,9% 291 (265) 91,1% 297 (34) 11,4% 291 (32) 11,0%

Miljö Medel 305 (238) 78,0% 300 (252) 84,0% * 305 (110) 36,1% 300 (99) 33,0%

Hög 294 (185) 62,9% 295 (227) 76,9% ** 294 (69) 23,5% 295 (54) 18,3%

Låg 306 (282) 92,2% 296 (267) 90,2% 306 (38) 12,4% 296 (48) 16,2%

Rökning Medel 303 (274) 90,4% 295 (276) 93,6% 303 (114) 37,7% 295 (102) 34,6%

Hög 303 (254) 83,0% 304 (248) 81,6% 306 (45) 14,7% 304 (59) 19,4%

Låg 305 (275) 90,2% 300 (217) 72,3% ** 305 (32) 10,5% 300 (84) 28,0% **

Pension Medel 304 (194) 63,8% 298 (191) 64,1% 304 (156) 51,3% 298 (167) 56,0%

Hög 305 (189) 62,0% 300 (153) 51,0% ** 305 (88) 28,9% 300 (112) 37,3% *

a) Acceptans b) Inskränkande

Pro-self Pro-social Pro-self Pro-social
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Tabell 8. Uppfattade fördelar för individ och samhälle enligt respondenter med avseende på pro-self och pro-social nudge 

(medelvärdesskillnad).  

 
N=677.  Oberoende t-test samt Mann-Whitney, tvåsidig hypotesprövning på 5 % signifikansnivå. Beroendevariabel är 
Uppfattad differens för individ/samhälle. aEtt högt tal indikerar en högre uppfattad fördel för samhället, där uppfattade 
fördelar för individ (skala 1-4, där 1=inte alls, 4=mycket) subtraherades från uppfattade fördelar för samhället av 
respondenter för samtliga nudge-scenarier. Samtliga resultat från SPSS återfinns i appendix C.6 och C.7. 

4.3 Attityder till nudge-scenarier av olika påträngandegrad 

Figur 1 a) presenterar deskriptiva resultat gällande attityder till nudge-scenarion av samtliga tre 

påträngandegrader. Resultaten visar att acceptansgraden är högst för påträngandegrad låg där 83,3 

% av nudge-scenarierna ansågs acceptabla. För påträngandegrad medel ansåg respondenterna att 

74,6 % av nudge-scenarierna var acceptabla vilket kan ställas i relation till påträngandegrad hög där 

endast 65,9 % av nudge-scenarierna ansågs acceptabla. Intressant att notera i figur 1 a) är den 

stegvisa minskningen av acceptansgrad i takt med att påträngandegrad går från låg till hög. 

Påträngandegrad hög är således den påträngandegrad som anses vara minst acceptabel med en 

acceptansgrad som är 17,4 procentenheter lägre än påträngandegrad låg.  

I figur 1 b) visas resultatet att nudge-scenarier inom påträngandegrad medel är den påträngandegrad 

som anses vara mest inskränkande på fria val. Respondenterna ansåg att 39,1 % av nudge-

scenarierna inom denna kategori inskränkte på fria val. För påträngandegrad hög ansågs 22,3 % av 

nudge-scenarierna vara inskränkande på fria val medan motsvarande siffra för påträngandegrad låg 

är 14,5 %. Intressant att notera är att inskränkande på fria val inte följer samma stegvisa förändring 

som acceptans då påträngandegrad medel sticker ut avsevärt.  

  

Policykontext Påträngandegrad Pro-self Pro-social Oberoende t-test Mann-Whitney test

Låg 0,120 0,230 0,026 0,077

Miljö Medel 0,390 0,390 0,956 0,742

Hög 0,724 0,627 0,208 0,177

Låg 0,100 0,160 0,294 0,334

Rökning Medel 0,280 0,270 0,874 0,850

Hög 0,160 0,200 0,446 0,614

Låg 0,080 0,330 0,000 0,002

Pension Medel 0,270 0,510 0,001 0,001

Hög 0,160 0,560 <0,001 <0,001

Medelvärdesskillnad för 

uppfattade fördelar för 

individ och samhälle
a

P-värde på skillnaden
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Figur 1. Deskriptiv data över attityder (m.a.p acceptans och inskränkande på fria val) till nudge-scenarier för respektive 
påträngandegrad (%). 

N=677. Beroendevariabel i a) Acceptansgrad påträngandegrad (låg/medel/hög) och i b) Inskränkandegrad 
påträngandegrad (låg/medel/hög). 

För att kontrollera om medelvärdena signifikant skiljer sig mellan påträngandegrader genomfördes 

poolade t-test samt Wilcoxon signed rankt test på hypotes 3: Respondenter är mindre accepterande desto 

högre påträngandegrad av nudge. Acceptansgrad- respektive inskränkandegrad påträngandegrad 

(låg/medel/hög) mellan två kategorier av påträngandegrader jämfördes. Påträngandegrad låg 

ställdes mot påträngandegrad medel samt mot påträngandegrad hög. Därtill ställdes 

påträngandegrad medel mot påträngandegrad hög. Tabell 9 a) visar att samtliga tester är signifikanta 

på 1 % signifikansnivå och vi kan med statistisk säkerhet dra slutsatsen att det föreligger skillnader 

mellan påträngandegrader. Då resultaten uppvisar att påträngandegrad låg anses vara mer 

accepterande än påträngandegrad medel samt att påträngandegrad medel i större utsträckning är 

mer accepterad än påträngandegrad hög kan vi således bekräfta att hypotes 3 stämmer. 

Tabell 9 b) visar även att samtliga tester är signifikanta för inskränkande på fria val. Dock noteras 

att påträngandegrad medel anses vara mer inskränkande på fria val än både påträngandegrad låg 

och hög vilket leder till slutsatsen att hypotes 4: Respondenter uppfattar en nudge av högre påträngandegrad 

som mer inskränkande på fria val inte stämmer. 

 
Tabell 9. Resultat av utförda tester med avseende på acceptans och inskränkande på fria val för påträngandegrader. 

 
N=677. Tvåsidig hypotesprövning med poolade t-test och Wilcoxon signed rank test, 5 % signifikansnivå. 
Beroendevariabel i a) Acceptansgrad påträngandegrad (låg/medel/hög) och i b) Inskränkandegrad påträngandegrad 
(låg/medel/hög). Diff. beräknas som: a låg- minus medel påträngandegrad, b låg- minus hög påträngandegrad, c medel- 
minus hög påträngandegrad. Resultat från SPSS återfinns i appendix C.8 och C.9. 

4.4 Påverkan av individuella skillnader på attityder till nudge 

För att se hur individuella skillnader i världssyn (CCWVG), ålder, kön, inkomst samt utbildning 

påverkar attityder till totala nudge-scenarier genomfördes linjära regressioner med total acceptans- 

och inskränkandegrad som beroendevariabler. Tabell 10 visar resultaten, vilka indikerar att 

Diff. Poolade t-test
Wilcoxon Signed 

Rank test 
Diff. Poolade t-test

Wilcoxon Signed 

Rank test 

Låg- kontra Medel påträngandegrad
a

8,7% <0.001 <0.001 -24,7% <0.001 <0.001

Låg- kontra Hög påträngandegrad
b

17,4% <0.001 <0.001 -7,8% <0.001 <0.001

Medel- kontra Hög påträngandegrad
c

8,7% <0.001 <0.001 16,9% <0.001 <0.001

a) Acceptans b) Inskränkande

P-värde på skillnaden P-värde på skillnaden
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betingelsegrupp, som vi tidigare konstaterat, inte är signifikant för varken total acceptansgrad eller 

total inskränkandegrad. Intressant att notera i tabell 10 är att varken kön, ålder, utbildning eller 

inkomst är signifikanta för totala attityder. 

Tabell 10 visar även utfallet av variabeln CCWVG som mäter individuella skillnader i världssyn. 

CCWVG är dock inte signifikans för varken acceptans eller inskränkande på 5 % nivå. 

Koefficienten är emellertid negativ för acceptansgrad, vilket indikerar att ju mer individualistisk en 

individ uppges vara desto mindre accepterande till nudge-interventionen är denne. För 

inskränkandegrad är koefficienten positiv vilket antyder att ju mer individualistisk världssyn desto 

mer uppfattas nudge-interventionen att inskränka på fria val. 

Tabell 10. Resultat över påverkan av individuella skillnader i världssyn (CCWVG) med avseende på acceptans och 
inskränkande på fria val till totala nudge-scenarier.

Linjär regression, beroendevariabel i a) Total acceptansgrad och i b) Total inskränkandegrad. a Ett högt tal indikerar 
att individen har en mer individualistisk världssyn. 

För att ytterligare testa robustheten på skillnaderna mellan betingelsegrupper samt kontrollera för 

individuella skillnader för varje enskilt nudge-scenario utfördes logistiska regressioner. Tabell 11 

visar, som noterat under rubrik 4.2, att betingelsegrupp är signifikant på 1 % nivå i tre av nio nudge-

scenarier för acceptans samt i ett av nio nudge-scenarier för inskränkande. Inte heller i de logistiska 

regressionerna verkar kontrollvariablerna kön, ålder, utbildning samt inkomst påverka attityder.  

 

Kontrollvariabeln CCWVG uppvisar dock signifikans på 1 % nivå i fyra av nio nudge-scenarier för 

acceptans. I samtliga fyra nudge-scenarier tenderar oddskvoten att implicera samma riktning där 

den är mindre än 1 för alla nudge-scenarier. Detta innebär att ju mer individualistisk världssyn 

individen har, desto mindre odds föreligger att individen accepterar nudge-scenariot jämfört med 

om individen haft en kollektivistisk världssyn. De otillräckliga resultaten från de linjära regressionen 

gör att vi inte kan säkerställa statistiskt att hypotes 5: Respondenter med en individualistisk världssyn är 

mindre accepterande till nudge än respondenter med en kollektivistisk världssyn stämmer. Dock indikerar 

oddskvoterna att det finns en tendens att en individualistisk världssyn minskar acceptansen till 

nudge-scenarion. 

Tabell 11 b) visar att CCWVG inte är signifikant på 5 % nivå i någon av nudge-scenarierna. 

Oddskvoterna överstiger 1 i fyra av nio nudge-scenarier, vilket tolkas som att ju mer individualistisk 

världsyn en individ innehar, desto högre odds föreligger att denna person anser att nudge-scenariot 

inskränker på fria val. Då variabeln inte kan säkerställas statistiskt i något nudge-scenario kan vi 

inte bekräfta att hypotes 6: Respondenter med en individualistisk världssyn uppfattar en nudge som mer 

inskränkande på fria val än respondenter med en kollektivistisk världssyn stämmer.   
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Tabell 11. Resultat över påverkan av individuella skillnader i världssyn (CCWVG) med avseende på acceptans och 
inskränkande på fria val till enskilda nudge-scenarier (presenterade som Oddskvoter (OR)). 

*p<.05, **p<.01, från logistisk regression. Beroendevariabel i a) Acceptans policykontext (miljö/rökning/pension) 
påträngandegrad (låg/medel/hög) och i b) Acceptans policykontext (miljö/rökning/pension) påträngandegrad 
(låg/medel/hög). a Ett högre värde på CCWVG indikerar en mer individualistisk världssyn. b Utbildning hög, ≥ 
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år. c Inkomst hög, ≥ 20 000 SEK. 

 

 

 

 

  

OR Sig. OR Sig. OR Sig. OR Sig. OR Sig. OR Sig. OR Sig. OR Sig. OR Sig.

a. Acceptans

Betingelsegrupp

   Pro-social 1,577 0,755 1,893 ** 0,683 1,182 0,868 3,864 ** 0,919 0,577 **

   Pro-self REF REF REF REF REF REF REF REF REF

CCWVG
a

0,837 ** 0,912 ** 0,967 1,036 0,945 0,958 0,855 ** 0,901 ** 0,993

Kön

   Kvinna 1,045 1,194 1,010 1,124 1,363 1,085 0,865 0,956 0,948

   Man REF REF REF REF REF REF REF REF REF

Ålder 0,990 0,992 1,007 1,001 1,001 1,013 0,979 ** 0,996 1,003

Utbildningb

   Hög 0,840 0,733 1,011 1,037 1,086 0,892 1,212 0,827 1,350

   Låg REF REF REF REF REF REF REF REF REF

Inkomst
c

   Låg 1,622 0,866 1,036 1,404 1,572 0,851 1,030 0,733 0,948

   Hög REF REF REF REF REF REF REF REF REF

b. Inskränkande på fria val

Betingelsegrupp

   Pro-social 0,991 0,954 0,727 1,318 0,868 1,397 3,816 ** 1,400 1,303

   Pro-self REF REF REF REF REF REF REF REF REF

CCWVGa 0,981 0,954 1,057 0,962 1,030 0,948 0,952 1,011 1,041

Kön

   Kvinna 0,819 0,913 0,853 0,708 0,953 0,493 ** 0,791 1,041 0,886

   Man REF REF REF REF REF REF REF REF REF

Ålder 1,014 1,002 0,996 1,015 1,002 1,001 1,007 0,993 0,999

Utbildningb

   Hög 0,991 0,836 1,004 1,886 * 1,355 1,217 0,725 0,823 1,295

   Låg REF REF REF REF REF REF REF REF REF

Inkomst
c

   Låg 0,805 0,898 0,817 0,647 1,038 1,062 0,923 1,206 0,999

   Hög REF REF REF REF REF REF REF REF REF

Miljö Låg Miljö Medel Miljö Hög Rökning Låg Rökning Medel Rökning Hög Pension Låg Pension Medel Pension Hög
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5 Diskussion 

5.1  Attityder till totala nudge-scenarier 

Framsteg inom beteendevetenskap har visat på de många sätt individers beslutsfattande avviker 

från den rationella beteendemodellen (Se t.ex. Kahneman, 2003; Kahneman & Tversky, 1974), 

något som har inspirerat beslutsarkitekter att påverka individers beteende för att uppnå önskade 

resultat. I takt med att både statliga organ och fristående organisationer (T.ex. BIT, GreeNudge, 

iNudgeYou, OIRA,) börjat att använda nudge som ett verktyg för att öka såväl privat som social 

välfärd, har en normativ debatt angående legitimiteten kring dess användning uppstått. Kritik mot 

dess paternalistiska framtoning (Se t.ex. Bovens, 2009; Hausman-Welch, 2010; Sugden, 2008;) samt 

objektivitet mot vad som utgör ett “bättre beslut” (Felsen m.fl., 2013) har dominerat diskussionen. 

Denna studie syftar till att informera och vidga pågående debatt genom att undersöka allmänhetens 

attityder till nudge-interventioner (med avseende på acceptans och inskränkande på fria val), inom 

tre olika policyområden; miljö, rökning och pension. 

Våra resultat uppvisar tydliga indikationer på att stödet till nudge-scenarier generellt är stort. 

Respondenterna ansåg att 78,4 % av samtliga nudge-scenarier var acceptabla. Därtill ska det dock 

noteras att en dryg fjärdedel (27,3 %) av nudge-scenarierna uppfattades vara inskränkande på fria 

val av de tillfrågade. En hög acceptansgrad är på många sätt att vänta i ett land som Sverige där en 

lång tradition av stark välfärdsstat gjort oss mer mottagliga för statlig intervention. Den typ av 

försiktig paternalism som nudge innebär, är i svensk policykontext relativt svag då regleringar och 

lagar används i större utsträckning än i exempelvis ett land som USA där all typ statlig intervention 

ses med större skepsis (Hagman m.fl., 2015; House of Lords, 2011). 

Fortsättningsvis visar resultaten även en hög acceptans till de tre policykontexterna (miljö, rökning 

och pension), med majoritetsstöd för samtliga kontexter. Vi kan dock notera att attityder varierar 

mellan de olika policykontexterna där nudge-scenarier inom policykontexterna miljö och rökning 

anses vara mer acceptabla än inom policykontexten pension. Därutöver ansågs policykontexten 

pension vara avsevärt mer inskränkande på fria val (33,5 %) än de övriga policykontexterna (miljö 

och rökning 21,1 % vardera). Med dessa resultat kan vi således resonera att attityder (m.a.p 

acceptans och inskränkande på fria val) för enskilda policykontexter kan påverkas av vilken typ av 

social situation varje enskild policykontext berör. Pengar uppfattas exempelvis i regel vara en 

känslig fråga. Trots att människor kan vara medvetna om att det borde vidtagit åtgärder kring sitt 

pensionssparande, anser vi att en nudge som uppmanar till detta kan verka attackerande på den 

personliga autonomin då det rör pengar. Även Hagman m.fl. (2015) undersökte attityder till en 

nudge-intervention gällande pension där en del av pensionssparandet automatiskt placerades i en 

standardfond förvaltad av experter på pensionssparande. Trots att 85,9 % av de svenska 

respondenterna i Hagman m.fl. studie accepterade nudge-interventionen, ansåg på samma gång 

49,8 % av respondenterna att den inskränkte på fria val. Vidare skulle de positiva attityderna till 

policykontexterna rökning och miljö, kunna bero på att det i Sverige finns en klar majoritet som är 

positiva till rökfria miljöer (Folkhälsomyndigheten, 2011). Dessutom pågår en intensiv miljödebatt 

i Sverige idag. Då människor tenderar att agera i enlighet med rådande sociala normer (Nagatsu, 

2015) kan detta rimligen förklara välvilliga attityder till dessa policykontexter. 
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5.2 Attityder till pro-self och pro-social nudge  

Offentlig politik eftersträvar att främja social välfärd. Inom många områden i offentlig politik är 

det dock nyttomaximalt för individen att avstå från det prosociala beteende som vanligtvis 

uppmanas för att nå samhälleliga mål. I denna uppsats har vi ämnat skapa pro-sociala nudge-

scenarier vilka uppmuntrar individer att förbättra den sociala välfärden, trots att de är inkonsistenta 

med privat nyttomaximering enligt ekonomiskt teori. Detta beteende går sålunda emot teorin om 

libertarian paternalism, något vi förväntade oss skulle påverka individers attityder till nudge, där 

pro-sociala nudge skulle upplevas vara mindre acceptabla samt mer inskränkande på fria val än pro-

self nudge.  

 

Våra resultat uppvisar att skillnaderna för totala attityder till nudge mellan betingelsegrupperna inte 

kan säkerställas statistiskt. Att resultaten visar att det inte finns någon skillnad mellan pro-self och 

pro-social skulle kunna förklaras med stöd i teorin om begränsad rationalitet. Om individer agerat 

som Econs skulle pro-social nudge varit mindre acceptabla och mer inskränkande på fria val då 

individer uppmanas till ett irrationellt beteende, vilket inte var fallet. Våra resultat är i linje med 

utfall från tidigare forskning (Se t.ex. Andreoni, 1995; Houser & Kurzban, 2002; Kümmerli m.fl., 

2010), som erhållit resultat som tyder på att individer tenderar att inte agera i enlighet med 

neoklassisk ekonomisk teori (som en Econ) vad gäller kollektiva dilemman. Majoriteten av 

respondenterna tenderar att agera pro-socialt och uppvisa altruism trots att det är irrationellt för 

deras egen nyttomaximering. Ett beteende som en av våra pilotrespondenter belyste med följande 

citat; ”Det spelar det ingen roll om interventionen är utformad i samhällets bästa intresse eftersom det även ligger i 

mitt bästa intresse”. Caviola & Faulmüller (2014) menar att den höga nivå av pro-socialt beteende 

som observerat i beteendeekonomiska experiment belyser vikten av att skifta från Selfish 

Preferences-models som idag råder inom ekonomisk teori till Social Preferences-models, där den 

senare innebär en modell som tar individens altruistiska preferenser i beaktning (Bolton & 

Ockenfels, 2000; Fehr & Schmidt, 1999). Våra resultat gör sig gällande att för totala nudge-scenarier 

så uppfattas inte pro-social nudge som mindre acceptabla av allmänheten. 

 

Dock återfinns skillnader i attityder mellan pro-self och pro-social för kontexterna miljö och 

pension. Attityderna går dock åt motsatta håll och det är endast i policykontexten pension som 

stödet är högre för pro-self än för pro-social nudge. För policykontexten miljö gör sig emellertid 

en motsatt relation gällande då acceptansen är högre och inskränkande på fria val lägre, för pro-

social än för pro-self. Vi resonerar att riktningen på allmänhetens attityder rörande pension och 

miljö beror på policykontexternas karaktär i sig då pension i större utsträckning uppfattas vara en 

privat angelägenhet medan miljö snarare anses vara ett problem för samhället i stort. 

 

5.3 Attityder till nudge av olika påträngandegrader 

Baldwin (2014) menar att Thaler och Sunsteins (2008) definition av nudge är för omfattande. För 

att skapa en konceptuell klarhet om begreppet är det nödvändigt med en uppdelning av nudge 

beroende på i vilken utsträckning de uppfattas påträngande på individens autonomi. Våra resultat 

över påträngandegrader är anmärkningsvärda. Vi kan notera ett tydligt negativt samband gällande 

acceptansgrad och högre påträngandegrad, vilket är i enlighet med Baldwins kategorisering. Stödet 

för nudge är generellt högt i samtliga kategorier. Dock är stödet störst för de nudge-scenarier som 
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tilltalar medvetet, avsiktligt tänkande (System 2) än för de nudge-scenarier som påverkar 

undermedvetna processer (System 1) såsom i påträngandegrad hög. Resultatet är av den 

anledningen i linje med vad Felsen m.fl. (2013) fann om medvetna och omedvetna nudge där stödet 

var betydligt större för de nudge-scenarier som var medvetna och transparenta.  

 

Resultatet för inskränkande på fria val, å andra sidan, är ett intressant resultat på så vis att det inte 

ser ut som vi förutspått. Istället för att inskränkandegrad stiger med ökad påträngandegrad, är det 

istället påträngandegrad medel som uppvisa högst inskränkandegrad (39,1 %) jämfört med i 

påträngandegrad hög (22,3 %).  Vi resonerar att detta resultat i stor utsträckning kan förklaras med 

valet av nudge-verktyg för påträngandegrad medel. I policykontexterna miljö och pension användes 

verktyget default och i policykontexten rökning användes verktyget design – två verktyg vi anser 

kan frambringa en intuitiv motvilja mot interventionerna i en större utsträckning än exempelvis 

information och obehaglig bild. Trots att påträngandegrad hög präglas av en hotfull och 

manipulativ jargong som framförallt syftar till att ansätta System 1 och hindra System 2 (Baldwin, 

2014), kan den ändock anses som mindre inskränkande än påträngandegrad medel då den senare 

präglas av en upplevd känsla av att beslutsarkitekten tar beslut åt dig. Vi resonerar att det går emot 

en etisk princip när beslutsarkitekten utnyttjar en individs inaktivitet och ouppmärksamhet mot 

denne själv. Uppfattningen att de inskränker på fria val ökar eftersom dessa egenskaper skulle 

kunna resultera i utkomster som inte anses tillfredsställande för individen och på så vis saknar den 

transparens som är fundamentalt för samtycke. Då våra resultat för inskränkande på fria val inte 

stödjer Baldwins kategorisering rekommenderar vi att fler empiriska undersökningar genomförs 

för utveckla teorin kring nudge. 

 

Vår studie uppvisar även en paradox gällande attityder till påträngandegrader av nudge som bör 

uppmärksammas. Resultat indikerar att respondenter kan anse att en nudge är acceptabel på samma 

gång som den anses vara inskränkande på fria val. Detta motsägelsefulla beteende märks speciellt 

för påträngandegrad medel där acceptansgrad uppgår till 74,6 % samtidigt som inskränkandegraden 

är 39,1%. Det innebär att 13,7 procentenheter av nudge-scenarierna anses som acceptabla samtidigt 

som de anses inskränka på fria val. Det ska dock noteras att det tillsynes motsägelsefulla beteende 

inte bara är enkelsidigt. För påträngandegrad hög uppfattas istället en andel av nudge-

interventionerna vara oacceptabla samtidigt som de inte anses vara inskränkande på fri val. I teorin 

är ”cognitive polyphasia” en möjlig förklaring till denna paradox, vilket innebär att en individs olika 

och även motstridiga tankesätt gentemot en fråga kan samexistera (Branson, 2011). För att en 

nudge ska vara acceptabel måste den vara i riktning av något som människor vill göra eller 

åtminstone tror är i deras bästa intresse (House of Lords, 2011). Dock kan den samtidigt upplevas 

som inskränkande på individens integritet då nudge-interventionen kan upplevas vara en tillsägelse 

om hur något bör vara. Även Hagman m.fl. (2015) fann samma tendenser till motsägelsefullt 

beteende gällande acceptans och inskränkande på fria val. Vi anser att dessa resultat således ger 

indikationer på att det är fundamentalt att separera dessa två etiska attityder då acceptans 

nödvändigtvis inte behöver innebära att de inte inskränker på fria val.  

 

5.4 Påverkan av individuella skillnader på attityder till nudge  

Oförenligt med våra förväntningar kunde vi inte statistiskt säkerställa att det finns ett samband 

mellan individualistisk världssyn och attityder till totala nudge-scenarion. Dock visade resultaten 
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från de logistiska regressionerna att vi i fyra av nio scenarier statistisk kan säkerställa ett negativt 

samband, där individer med en individualistisk världssyn är mindre accepterande till nudge än 

individer med kollektivistisk världssyn. Våra resultat är dock inte lika tydliga som de Hagman m.fl. 

(2015) fann i deras studie, vilka var i linje med Kahans (2006) teori om individuella skillnader i 

världssyn. Resultaten är ändock intressanta då de indikerar att individuella skillnader kan influera 

individers attityd till nudge, något som både bidrar till att nyansera teorin kring nudge samt belyser 

att det är en viktig aspekt att ta i beaktandet vid implementering av effektfulla nudge-interventioner 

i regioner och länder som skiljer sig åt kulturellt. Framtida forskning skulle med fördel följa 

Hagman m.fl. (2015) och Branson (2011) och undersöka attityder till nudge i olika länder för att ge 

mer substans till de kulturella aspekterna som påverkar individer.   

 

Resultatet från våra regressioner visade att ingen av kontrollvariablerna påverkar attityder till nudge. 

Detta är anmärkningsvärt då det innebär att en individs attityd till nudge inte påverkas av 

individspecifika egenskaper såsom kön, ålder eller utbildning utan ter sig vara oberoende av typ av 

individ. Framtida forskning bör utforska fler kontrollvariabler för att närmare undersöka vad som 

kan tänkas påverka individers attityd till nudge. Sunstein (2015) anser bland annat att en individs 

partitillhörighet kan vara av intresse att kontrollera för i framtida studier rörande attityder till nudge.  

 

5.5 Studiens begränsningar 

Det finns begränsningar i denna studie som bör uppmärksammas. Attityder till nudge är 

problematiskt att undersöka i experiment då nudge-interventioner i realiteten ofta är utformade på 

ett sätt som inte uppmanar till reflektion. De tenderar att fungera, såsom Bovens (2009, s 3) 

uttrycker det, ”bäst i det dolda”. I vårt experiment upplyser vi dock respondenter att ta ställning till 

ett nudge-scenario där både problem, nudge-interventionen samt syftet med interventionen explicit 

framgår, något som kan förändra deras attityd till nudge-interventionen ifråga.  

 

Ytterligare en begränsning i vår studie är inramningen av pro-self och pro-social betingelsen. I det 

totala utfallet uppvisades inte någon skillnad vilket vi däremot kunde observera för 

policykontexterna miljö och pension. För att kontrollera för vår inramning undersöktes svaren på 

uppföljningsfrågorna gällande uppfattade fördelar för individen respektive samhället. Resultaten 

indikerar att vi har varit lyckosamma i vår inramning då tendensen är att pro-social betingelsen 

anses ge mer fördelar för samhället än pro-self betingelsen. Dock ska det observeras att det endast 

var för policykontexten pension samt det enskilda nudge-scenariot miljö låg som vi fann statistisk 

signifikans. Anmärkningsvärt är att trots att inramning för policykontexten pension gav önskad 

effekt då de tillfrågade ansåg att det fanns fördelar för samhället, upplevdes pro-social likväl vara 

mindre acceptabla och mer inskränkande på fria val. Detta föranleder tolkningen att det är 

policykontexten i sig som avgör attityderna till ett nudge-scenario. Pension är i sin natur ett privat 

problem och därmed resonerar vi att attityder till en nudge kommer att påverkas av detta. Miljö, å 

sin sida, är i sig ett socialt dilemma, där alla måste samarbeta för att uppnå miljöförbättring. För 

denna kontext var skillnaderna mellan betingelserna i uppfattade fördelar inte stor, vilket indikerar 

att miljö i båda betingelserna uppfattas ge fördelar för samhället. I denna kontext uppvisades större 

acceptans och mindre inskränkande på fria val i pro-social än i pro-self. En förklaring till varför 

policykontexten miljö uppvisar en högre acceptans för pro-social än pro-self ges av Bacharach 

m.fl., (2006) som menar att individer kan anta en We-frame (och frågar sig ”vad kan vi göra?”) i 
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sociala dilemman. Individen kommer att anta en We-frame först när denne känner igen ”vi”-

perspektivet och sedan godkänner det. I pro-social betingelsen är we-framen starkare än i pro-self 

då minskning i energiförbrukning ska ske för att minska samhällets miljöpåverkan. Vi resonerar att 

respondenter följaktligen känt igen ”vi”-perspektivet tydligare och accepterat att samarbeta i större 

utsträckning då. För framtida studier anser vi att det är av stor vikt att ta hänsyn till att vissa 

policykontexter är av mer pro-social natur medan andra är av mer pro-self karaktär, då det 

följaktligen påverkar allmänhetens attityder till nudge.  

 

Därtill ska det påpekas att de subtila skillnaderna i experimentets utformning kan ha påverkat 

attityder till nudge (Lucke, 2013). Vi ämnade att utforma frågor som reflekterade innebörden av 

begreppet libertarian paternalism. Dock misstänker vi exempelvis att ordvalet ”inskränkande på 

fria val” kan ha missuppfattats och att ett ordval såsom självbestämmanderätt eller autonomi hade 

tolkats mer i enlighet med i vilken utsträckning nudge-scenariot ansågs följa riktlinjerna för 

libertarian paternalism. Trots att begreppet libertarian paternalism inbegriper just individens rätt till 

fria val anser vi i efterhand att ordvalet kan ha föranlett en för snäv tolkning. På grund av det anser 

vi att våra resultat gällande inskränkande på fria val med fördel behöver undersökas med hänsyn 

till den nyansering som krävs i ett forskningsområde som fortfarande är ungt och tämligen 

odefinierat.   

 

Vidare bör vi även uppmärksamma att respondenters attityder kan ha påverkats av i vilken 

utsträckning nudge-interventioner är i bruk. I policykontexten rökning har exempelvis nudge-

interventionen för påträngandegrad låg (upplysande information på cigarettpaketen) använts sedan 

2002. Vid tiden för dess implementering ansågs den kontroversiell och debatterades flitigt. En 

debatt som dock tystnat med åren då allmänheten vant sig vid dess existens. 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Likaså uppvisar rökning påträngandegrad hög en jämförelsevis hög 

acceptans jämfört med motsvarande nudge i policykontexterna miljö och rökning. Samtliga tre 

nudge-interventioner involverar utskick av meddelanden med obehagliga bilder. På cigarettpaket 

används obehagliga bilder i flera länder idag. Enligt vår kännedom används dock inte obehagliga 

bilder i utskick gällande pensionssparande och miljöuppmuntran. Vi framhåller därmed att det för 

framtida forskning om attityder till nudge är viktigt att ta nudge-interventionernas användning i 

beaktande. 

 

5.6 Policyimplikationer och framtida forskning 

Lagar och regleringar är svåra och dyra att upprätthålla (Stoker, 2009). Det finns även en gräns hos 

allmänheten för i vilken utsträckning staten kan använda regler och incitament för att forma civilt 

beteende. Det är sålunda en känslig fråga huruvida staten ska gå in och reglera exempelvis hur 

mycket el ett hushåll ska använda i syfte att förbättra miljön eller vad individer ska äta för typ av 

mat för att minska samhällskostnader för fetma. Nudge-interventioner kan vara ett bra alternativ 

för att bekämpa dessa sociala problem då det är ett subtilt verktyg som balanserar uppmuntran av 

önskvärt beteende och respekt för individens autonomi. Vår studie visar dock att trots att 

allmänheten generellt accepterar nudge-interventioner upplevs de av många även som 

inskränkande på individens fria val. Detta indikerar att acceptans och inskränkande på fria val inte 

är varandras motpoler. Människor kan av olika, måhända både själviska och altruistiska, skäl anse 

att en nudge-intervention är acceptabel samtidigt som den upplevs vara inskränkande på individens 
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fria val. Vi anser således att det hos allmänheten finns en rädsla för att staten ska utnyttja 

beteendeinterventioner som nudge i allt för stor skala. Rädslan för att generera i ett så kallat “nanny-

state”14 kan därmed urskiljas i våra resultat.  

Vår studie har en viktig implikation då resultaten även belyser vikten av att ta hänsyn till olika 

särdrag hos nudge-interventionen, såsom huruvida den uppmuntrar prosocialt beteende eller inte 

samt vilken typ av policykontext nudgen berör. Dessutom är resultaten en indikation till 

beslutsfattare om att det är betydelsefullt att ta hänsyn till vilken typ av nudge-verktyg som används 

då dessa påverkar i vilken grad en nudge anses påträngande på individens autonomi. En nudge som 

ansätter människors inaktivitet och obetänksamhet uppfattas vara mer inskränkande än 

manipulerande information. 

I framtiden vore det intressant att utvidga vår studie och undersöka fler nudge-verktyg inom 

policykontexter som uppfattas jämbördiga. I en sådan studie skulle således beslutsfattare få 

information om vilken typ av nudge-verktyg som uppfattas vara mest acceptabel inom en 

policykontext. Genom att skaffa sig mer kunskap om allmänhetens attityder till nudge kan politiker 

och beslutsfattare öka effektiviteten av en nudge-intervention. Ett ofrånkomligt krav gällande 

nudge-interventioner som vår studie visar på är att kombinera interventioner med finess. Att förstå 

vad allmänheten verkligen tycker är fundamentalt för att veta vad som behövs, och när. 

  

                                                 
14 Brittiska uttryck som förmedlar en syn på staten eller dess policies som överbeskyddande och som orättmätigt 
ingriper på individens autonomi. 
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6 Slutsatser 

Detta är den första studien som genom en kontrastiv vinjettmetod undersöker och jämför attityder 

till nudge-scenarier som är av pro-self respektive pro-social karaktär samt av olika påträngandegrad. 

Generellt uppvisas resultat med höga nivåer av acceptans för samtliga nudge-scenarier, både vad 

gäller pro-self och pro-social samt för påträngandegrader. Dock upplevs drygt en fjärdedel av 

nudge-scenarierna på samma gång inskränka på individens fria val. Detta antyder att debatten om 

nudge som policyverktyg bör fortgå då våra resultat indikerar att allmänheten inte är helt eniga i 

huruvida nudge verkligen är en knuff i rätt riktning. 

 

Gällande attityder till nudge-scenarier i pro-self och pro-social återfinns ingen statistisk säkerställd 

skillnad mellan grupperna. Detta trots att pro-social är nudge-interventioner som uppmuntrar 

individer att bidra till kollektiva nyttigheter för att maximera social välfärd, något som är 

inkonsistent med maximering av privat nyttan. För enskilda policykontexter kan dock skillnader 

säkerställas statistiskt i policykontexten pension där pro-self uppvisar högre acceptans och lägre 

inskränkande på fria val än pro-social. Dock är sambandet det omvända i policykontexten miljö, 

något som troligtvis kan bero på att policykontextens natur i sig är ett socialt dilemma vilket pension 

inte är. 

 

För påträngandegrader uppvisas ett tydligt samband för acceptans där vi likt Baldwins 

kategorisering finner att acceptans sjunker desto högre grad av påträngande. För inskränkande på 

fria val återses emellertid inte samma mönster där påträngandegrad medel uppfattas inskränka mer 

på fria val än påträngandegrad hög. Detta kan rimligtvis förklaras med att de använda nudge-

verktygen (default och förändrad design) i påträngandegrad medel. Dessa kan uppfattas vara mer 

inskränkande och manipulativa än nudge-verktygen (information och uppmanande meddelande) i 

de övriga påträngandegraderna eftersom de i mindre utsträckning påverkar individens val. 

 

Genom att undersöka individuella skillnader i uppfattad världssyn noteras tendensen att 

acceptansgrad i större utsträckning än inskränkandegrad påverkas av en individualistisk världssyn. 

Individer med en individualistisk världssyn tenderar att vara mindre accepterande till nudge-

interventioner än individer med en kollektivistisk världssyn – ett resultat som är att vänta då 

individualistiska individer anser att det är individens ansvar att säkerställa sina behov.  

 

Avslutningsvis indikerar våra resultat att det inte finns en allmänt godtagbar föreskrift på hur nudge 

ska utformas. Att uppmärksamma detta är en fundamental aspekt både för att nyansera teorin om 

nudge som policyverktyg samt även för att kunna implementera effektiva nudge-interventioner i 

framtiden. 
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Appendix A. Enkäten i sin helhet (version Pro-self) 
 

Attityder till samhällsbeslut 

I denna enkät kommer vi be dig att ta ställning till ett antal scenarion som beskriver olika försök 

att påverka människors beteenden. Undersökningen genomförs av studenter vid Linköpings 

Universitet (ansvarig forskare: Gustav Tinghög, gustav.tinghog@liu.se). Din medverkan är anonym 

och frivillig. 

Det blir allt vanligare att myndigheter och organisationer försöker påverka individer att välja 

alternativ som är bättre (för individen och/eller för samhället) genom att förändra hur information 

presenteras. Detta försöker man uppnå utan att förbjuda möjligheter/valalternativ eller avsevärt 

påverka ekonomiska aspekter. I den här undersökningen är vi intresserade av allmänhetens 

inställning till olika typer av interventioner.  

  

mailto:gustav.tinghog@liu.se
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1. Intervention för att uppmuntra minskad energiförbrukning 

 
Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket leder till onödigt höga 
elräkningar för hushållen. För att uppmuntra till en bättre energikonsumtion inkluderade ett 
energiföretag följande meddelanden på sina fakturor till hushållen: ”Många av våra kunder har minskat 
sin elförbrukning och därmed sänkt sina elkostnader”. Med denna intervention är tanken att minska 
hushållens energiförbrukning och sänka hushållens utgifter. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                          4               Mycket  
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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2. Intervention för att uppmuntra minskad energiförbrukning 

 
Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket leder till onödigt höga 
räkningar för hushållen. För att uppmuntra hushållen till en bättre energikonsumtion inför ett 
energiföretag ett “lågenergipaket” som innebär att glödlampor byts ut mot LED-lampor, vilka drar 
mindre energi och bidrar till att sänka kostnaderna för hushållet. Detta utbyte av lampor sker per 
automatik när elföretaget genomför nyinstallationer eller underhåll hos hushållen om inte hushållen 
aktivt meddelar företaget att de önskar behålla den vanliga typen av glödlampor. Med denna 
intervention är tanken att minska hushållens energiförbrukning och sänka hushållens utgifter. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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3. Intervention för att uppmuntra minskad energiförbrukning 

 
Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket leder till onödigt höga 
elräkningar för hushållen. För att uppmuntra till en bättre energikonsumtion inkluderade ett 
energiföretag följande meddelanden på sina fakturor till hushållen: ”Hög elförbrukning ger dig mindre 
pengar över till annat” och en obehaglig bild som visar en familj som inte kan betala sina räkningar. 
Med denna intervention är tanken att minska hushållens energiförbrukning och sänka hushållens 
utgifter. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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4. Intervention för att minska rökning 

 
Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare visa på de negativa 
konsekvenserna av rökning har man i vissa länder infört avskräckande meddelanden på 
cigarettpaket, såsom “Rökning ökar risken för hjärtsjukdomar”. Med denna intervention är tanken att 
få individer att avstå från att röka. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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5. Intervention för att minska rökning 

 
Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare visa på de negativa 
konsekvenserna av rökning har man på vissa arbetsplatser infört så kallade “rökrutor” som ligger 
separat från arbetsplatsen. Med denna intervention är tanken att göra det mindre lättåtkomligt att 
röka och därmed få individer att avstå från att röka. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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6. Intervention för att minska rökning 

 
Rökning har en negativ inverkan på individers hälsa. För att tydligare visa på de negativa 
konsekvenserna av rökning har man i vissa länder infört avskräckande meddelanden på 
cigarettpaket, såsom “Rökning ökar risken för att du ska dö i hjärtsjukdomar” och en obehaglig bild som 
visar skadade organ som kan bli en följd av att röka en längre tid. Med denna intervention är tanken 
att få individer att avstå från att röka. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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7. Intervention för att uppmuntra till ett ökat pensionssparande 

 
Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation när man 
blir äldre. För att uppmuntra individer att pensionsspara skickar pensionsmyndigheten ut en 
påminnelse som lyder: “Nu är det dags att spara för din framtid”. Med denna intervention är tanken att 
öka individers pensionssparande. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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8. Intervention för att uppmuntra till ett ökat pensionssparande 

 
Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation när man 
blir äldre. För att öka individens pensionssparande har vissa länders pensionsmyndigheter infört 
ett nytt system där individers pensionssparande per automatik ökar vid löneökning om individen 
inte aktivt avsäger sig detta. Med denna intervention är tanken att öka individers pensionssparande. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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9. Intervention för att uppmuntra till ett ökat pensionssparande 

 
Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation när man 
blir äldre. För att uppmuntra individer att pensionsspara skickar pensionsmyndigheten ut en 
påminnelse som lyder: “Livet som pensionär kan bli tufft om du inte sparar” och en obehaglig bild som 
visar en pensionär som inte kan betala sina räkningar. Med denna intervention är tanken att öka 
individers pensionssparande.  
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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Cultural Cognition Worldview Scales – kort 

 

Fyll i en siffra som motsvarar hur väl varje påstående passar in på dig. Arbeta snabbt och skriv ner 

det du först tänker. Ange ett av följande alternativ för varje påstående: 

  1 = stämmer inte alls 

  2 = stämmer delvis inte 

  3 = Stämmer delvis 

  4 = stämmer helt 

 

A.  Människor i vårt samhälle tenderar att ha olika uppfattning om i vilken utsträckning enskilda 

individer ska tillåtas ta beslut för egen del.  

1. Regeringen lägger sig i vårt vardagsliv alldeles för mycket.  

2. Ibland behöver regeringen stifta lagar som förhindrar folk från att skada sig själva.  

3. Det är inte regeringens sak att försöka skydda folk från sig själva. 

4. Regeringen borde sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv. 

5. Regeringen borde göra mer för att öka samhällsnyttan, även om det innebär att begränsa individens frihet och 

val.   

6. Regeringen bör begränsa individuella val för att undvika att dessa kommer i vägen för samhällets bästa.  

B. Människor i vårt samhälle har ofta delade meningar när det gäller jämlikhets- och 

diskrimineringsfrågor. I vilken grad håller du med, eller inte håller med, vid varje påstående nedan?  

7. Vi har gått för långt när det gäller att kräva lika rättigheter i det här landet.  

8. Vårt samhälle skulle vara bättre om tillgångarna vore jämnare fördelade.  

9. Vi behöver drastiskt reducera ojämlikheter mellan rik och fattig, vita och färgade, samt mellan män och 

kvinnor. 

10. Diskriminering mot minoriteter är fortfarande ett väldigt stort problem i vårt samhälle. 

11. Det verkar som om färgade, kvinnor, homosexuella och andra grupper inte vill ha jämlika rättigheter, utan 

det de vill ha är speciella rättigheter bara för sig själva.  

12. Det verkar som om kriminella och välfärdsfuskare alltid kommer undan, medan vanliga medborgare får stå 

för notan.  
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REI-KORT 

 

Nedan följer några påståenden om känslor och beteenden. Fyll i den siffra som motsvarar hur väl 

varje påstående passar in på dig. Arbeta snabbt och skriv ner det du först tänker. Ange ett av 

följande alternativ för varje påstående: 

  1 = stämmer inte alls 

  2 = stämmer delvis inte 

  3 = Stämmer delvis 

  4 = stämmer helt 

 

1. Jag har ett logiskt sinne.     _________ 

2. För mig är det viktiga att veta svaret, inte hur man kommer fram till svaret.  _________ 

5. Jag är inte speciellt analytisk.    _________ 

6. Jag föredrar komplexa framför lätta problem.   _________ 

8. Jag går ofta på mina instinkter när jag bestämmer hur jag ska göra.  _________ 

11. Jag förlitar mig oftast inte på känslor när jag fattar beslut.  _________ 

15. Jag tycker om problem som kräver mycket tankearbete.  _________ 

16. Jag tror på att lita på mina ”föraningar”.   _________ 

18. Jag gillar inte att behöva fundera mycket.   _________ 

22. Jag tycker om intellektuella utmaningar.   _________ 
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Övriga frågor 

 
1. Kön 

 

 Kvinna   

 Man 
 

2. Ålder 

___ 

3. Senaste avslutade utbildning 

 Förgymnasial utbildning 

 Gymnasial utbildning 

 Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 

 Eftergymnasial utbildning, tre år eller mer 

 Forskarutbildning 

 

4. Månadsinkomst (innan skatt) 

 < 10.000 

 10.000 - 20.000 

 20.000 - 30.000 

 30.000 - 40.000 

 >40.000 

 

5. Övriga kommentarer 

[fri textruta] 
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Appendix B. Enkäten i sin helhet (version Pro-social) 
 

Attityder till samhällsbeslut 

I denna enkät kommer vi be dig att ta ställning till ett antal scenarion som beskriver olika försök 

att påverka människors beteenden. Undersökningen genomförs av studenter vid Linköpings 

Universitet (ansvarig forskare: Gustav Tinghög, gustav.tinghog@liu.se). Din medverkan är anonym 

och frivillig. 

Det blir allt vanligare att myndigheter och organisationer försöker påverka individer att välja 

alternativ som är bättre (för individen och/eller för samhället) genom att förändra hur information 

presenteras. Detta försöker man uppnå utan att förbjuda möjligheter/valalternativ eller avsevärt 

påverka ekonomiska aspekter. I den här undersökningen är vi intresserade av allmänhetens 

inställning till olika typer av interventioner. 

  

mailto:gustav.tinghog@liu.se
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1. Intervention för att uppmuntra minskad energiförbrukning 

 
Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket leder till resursslöseri för 
samhället. För att uppmuntra till en bättre energikonsumtion inkluderade ett energiföretag följande 
meddelande på sina fakturor till hushållen: ”Många av våra kunder har minskat sin elförbrukning och 
därmed bidragit till en renare miljö”. Med denna intervention är tanken att minska hushållens 
energiförbrukning och bidra till ett miljövänligare samhälle. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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2. Intervention för att uppmuntra minskad energiförbrukning 

 
Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket leder till resursslöseri för 
samhället. För att uppmuntra hushållen till en bättre energikonsumtion inför ett energiföretag ett 
“lågenergipaket” som innebär att glödlampor byts ut mot LED-lampor, vilka drar mindre energi 
och är bättre för miljön. Detta utbyte av lampor sker per automatik när elföretaget genomför 
nyinstallationer eller underhåll hos hushållen om inte hushållen aktivt meddelar företaget att de 
önskar behålla den vanliga typen av glödlampor. Med denna intervention är tanken att minska 
hushållens energiförbrukning och bidra till ett miljövänligare samhälle. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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3. Intervention för att uppmuntra minskad energiförbrukning 

 
Idag konsumerar de flesta hushåll mer energi än vad de behöver, vilket leder till resursslöseri för 
samhället. För att uppmuntra till en bättre energikonsumtion inkluderade ett energiföretag följande 
meddelanden på sina fakturor till hushållen: ”Hög elförbrukning är skadligt för miljön” och en obehaglig 
bild på en skövlad regnskog. Med denna intervention är tanken att minska hushållens 
energiförbrukning och bidra till ett miljövänligare samhälle. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
     
 
 

 
  



61 
 

4. Intervention för att minska rökning 

 
Rökning leder till stora hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För att tydligare visa på de 
negativa konsekvenserna av rökning har man i vissa länder infört avskräckande meddelanden på 
cigarettpaket, såsom “Försämrad hälsa på grund av rökning kostar samhället stora pengar”. Med denna 
intervention är tanken att minska rökning i samhället. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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5. Intervention för att minska rökning 

 

Rökning leder till ökade hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För att tydligare visa på de 

negativa konsekvenserna av rökning har man på vissa arbetsplatser infört så kallade “rökrutor” 

som ligger separat från arbetsplatsen. Med denna intervention är tanken att göra det mindre 

lättåtkomligt att röka och därmed minska rökning i samhället. 

 

Tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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6. Intervention för att minska rökning 

 
Rökning leder till ökade hälso- och sjukvårdskostnader för samhället. För att tydligare visa på de 
negativa konsekvenserna av rökning har man i vissa länder infört avskräckande meddelanden på 
cigarettpaket, såsom “Din försämrade hälsa på grund av rökning kostar samhället stora pengar” och en 
obehaglig bild som visar skadade organ som kan bli en följd av att röka en längre tid. Med denna 
intervention är tanken att minska rökning i samhället. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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7. Intervention för att uppmuntra till ett ökat pensionssparande 

 
Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation för 
samhället eftersom pensionssystemet saknar pengar. För att uppmuntra individer att pensionsspara 
skickar pensionsmyndigheten ut en påminnelse som lyder; “Nu är det dags att spara för samhällets 
framtid”. Med denna intervention är tanken att öka individers pensionssparande för att minska 
antalet individer i behov av statligt stöd. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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8. Intervention för att uppmuntra till ett ökat pensionssparande 

 
Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation för 
samhället eftersom pensionssystemet saknar pengar. För att öka individens pensionssparande har 
vissa länders pensionsmyndigheter infört ett nytt system där individers pensionssparande per 
automatik ökar vid löneökning om individen inte aktivt avsäger sig detta. Med denna intervention 
är tanken att öka individers pensionssparande för att minska antalet individer i behov av statligt 
stöd. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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9. Intervention för att uppmuntra till ett ökat pensionssparande 

 
Idag sparar de flesta för lite till sin pension, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation för 
samhället eftersom pensionssystemet saknar pengar. För att uppmuntra individer att pensionsspara 
skickar pensionsmyndigheten ut en påminnelse som lyder: “Samhället får en tuff ekonomisk utmaning 
om du inte sparar” och en obehaglig bild på en grupp pensionärer som inte kan betala sina räkningar. 
Med denna intervention är tanken att öka individers pensionssparande för att minska antalet 
individer i behov av statligt stöd. 
 
Tycker du att denna intervention är acceptabel? 

 Ja       
 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention är acceptabel? 
 
Helt acceptabel  1 2 3 4           Oacceptabel       

     
Tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 

 Ja       

 Nej 
 

I vilken utsträckning tycker du att denna intervention inskränker på individens fria val? 
 
Inte alls  1 2 3 4     Fullständigt 
inskränkande             inskränkande         
 
Tycker du generellt att det finns fördelar med denna intervention för: 
 
Individen 
Inte alls             1                           2                           3                           4               Mycket 
 
Samhället 
Inte alls             1                           2                           3                           4                Mycket  
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Cultural Cognition Worldview Scales – kort 

 

Fyll i en siffra som motsvarar hur väl varje påstående passar in på dig. Arbeta snabbt och skriv ner 

det du först tänker. Ange ett av följande alternativ för varje påstående: 

  1 = stämmer inte alls 

  2 = stämmer delvis inte 

  3 = Stämmer delvis 

  4 = stämmer helt 

 

A.  Människor i vårt samhälle tenderar att ha olika uppfattning om i vilken utsträckning enskilda 

individer ska tillåtas ta beslut för egen del.  

13. Regeringen lägger sig i vårt vardagsliv alldeles för mycket.  

14. Ibland behöver regeringen stifta lagar som förhindrar folk från att skada sig själva.  

15. Det är inte regeringens sak att försöka skydda folk från sig själva. 

16. Regeringen borde sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv. 

17. Regeringen borde göra mer för att öka samhällsnyttan, även om det innebär att begränsa individens frihet och 

val.   

18. Regeringen bör begränsa individuella val för att undvika att dessa kommer i vägen för samhällets bästa.  

B. Människor i vårt samhälle har ofta delade meningar när det gäller jämlikhets- och 

diskrimineringsfrågor. I vilken grad håller du med, eller inte håller med, vid varje påstående nedan?  

19. Vi har gått för långt när det gäller att kräva lika rättigheter i det här landet.  

20. Vårt samhälle skulle vara bättre om tillgångarna vore jämnare fördelade.  

21. Vi behöver drastiskt reducera ojämlikheter mellan rik och fattig, vita och färgade, samt mellan män och 

kvinnor. 

22. Diskriminering mot minoriteter är fortfarande ett väldigt stort problem i vårt samhälle. 

23. Det verkar som om färgade, kvinnor, homosexuella och andra grupper inte vill ha jämlika rättigheter, utan 

det de vill ha är speciella rättigheter bara för sig själva.  

24. Det verkar som om kriminella och välfärdsfuskare alltid kommer undan, medan vanliga medborgare får stå 

för notan.  
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REI-KORT 

 

Nedan följer några påståenden om känslor och beteenden. Fyll i den siffra som motsvarar hur väl 

varje påstående passar in på dig. Arbeta snabbt och skriv ner det du först tänker. Ange ett av 

följande alternativ för varje påstående: 

  1 = stämmer inte alls 

  2 = stämmer delvis inte 

  3 = Stämmer delvis 

  4 = stämmer helt 

 

1. Jag har ett logiskt sinne.     _________ 

2. För mig är det viktiga att veta svaret, inte hur man kommer fram till svaret.  _________ 

5. Jag är inte speciellt analytisk.    _________ 

6. Jag föredrar komplexa framför lätta problem.   _________ 

8. Jag går ofta på mina instinkter när jag bestämmer hur jag ska göra.  _________ 

11. Jag förlitar mig oftast inte på känslor när jag fattar beslut.  _________ 

15. Jag tycker om problem som kräver mycket tankearbete.  _________ 

16. Jag tror på att lita på mina ”föraningar”.   _________ 

18. Jag gillar inte att behöva fundera mycket.   _________ 

22. Jag tycker om intellektuella utmaningar.   _________ 
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Övriga frågor 

 
1. Kön 

 

 Kvinna   

 Man 
 

2. Ålder 

___ 

3. Senaste avslutade utbildning 

 Förgymnasial utbildning 

 Gymnasial utbildning 

 Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 

 Eftergymnasial utbildning, tre år eller mer 

 Forskarutbildning 

 

4. Månadsinkomst (innan skatt) 

 < 10.000 

 10.000 - 20.000 

 20.000 - 30.000 

 30.000 - 40.000 

 >40.000 

 

5. Övriga kommentarer 

[fri textruta] 
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Appendix C. Deskriptiv data och statistiska körningar i studien 
 

C.1. Deskriptiv data på åldersfördelning på respondenterna i studien. 

 
Antal respondenter redovisas inom parantes, andel uttryckt i procent 

  

Pro-self Pro-social

N 268 264

Genomsnittlig ålder (år) 49,4 47,5

Kön (Kvinnor) (130) 49% (130) 49%

Inkomst

< 10 000 (33) 12% (17) 6%

10 000-20 000 (69) 26% (95) 36%

20 000-30 000 (72) 27% (54) 20%

30 000-40 000 (55) 21% (88) 33%

> 40 000 (39) 15% (10) 4%

Utbildning

Förgymnasial utbildning (19) 7% (36) 14%

Gymnasial utbildning (76) 28% (48) 18%

Eftergymnasial utbildning, < 3 år (64) 24% (85) 32%

Eftergymnasial utbildning,  ≥ 3 år (102) 38% (55) 21%

Forskarutbildning (7) 3% (40) 15%

Betingelsegrupp
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C.2. Redovisning av oberoende t-test – Acceptans- och inskränkandegrad för total samt policykontext.  

 
Tvåsidig oberoende t-test på 5 % signifikansnivå. Gruppvariabel: Betingelsegrupp. Beroendevariabel Acceptans-
/Inskränkandegrad total samt Acceptans-/Inskränkandegrad kontext (miljö/rökning/pension) 

C.3. Redovisning av Mann-Whitney test - Acceptans och inskränkande totala samt policykontexter. 

 
Tvåsidigt Mann-Whitney test på 5 % signfikansnivå. Gruppvariabel: Betingelsegrupp. Beroendevariabel Acceptans-

/Inskränkandegrad total samt Acceptans-/Inskränkandegrad kontext (miljö/rökning/pension) 

 

 

 

 

 

F Sig. Lower Upper

Equal variances 

assumed
,278 ,598 ,716 675 ,474 ,01319 ,01841 -,02297 ,04934

Equal variances not 

assumed
,716 674,409 ,474 ,01319 ,01842 -,02297 ,04935

Equal variances 

assumed
,085 ,771 -1,496 675 ,135 -,03871 ,02588 -,08953 ,01211

Equal variances not 

assumed
-1,496 674,704 ,135 -,03871 ,02588 -,08953 ,01211

Equal variances 

assumed
,208 ,649 ,246 675 ,806 ,005874 ,023870 -,040996 ,052743

Equal variances not 

assumed
,246 674,720 ,806 ,005874 ,023872 -,040998 ,052745

Equal variances 

assumed
18,576 ,000 2,856 675 ,004 ,08150 ,02853 ,02547 ,13752

Equal variances not 

assumed
2,855 666,944 ,004 ,08150 ,02855 ,02545 ,13755

Equal variances 

assumed
,828 ,363 -,985 675 ,325 -,02016 ,02046 -,06034 ,02001

Equal variances not 

assumed
-,985 674,131 ,325 -,02016 ,02046 -,06034 ,02002

Equal variances 

assumed
4,515 ,034 1,329 675 ,184 ,03062 ,02305 -,01463 ,07588

Equal variances not 

assumed
1,329 668,546 ,184 ,03062 ,02304 -,01461 ,07586

Equal variances 

assumed
7,099 ,008 -,729 675 ,466 -,01713 ,02351 -,06329 ,02902

Equal variances not 

assumed
-,728 661,256 ,467 -,01713 ,02352 -,06332 ,02905

Equal variances 

assumed
13,114 ,000 -3,409 675 ,001 -,09061 ,02658 -,14280 -,03842

Equal variances not 

assumed
-3,407 660,620 ,001 -,09061 ,02660 -,14284 -,03838

Inskränkandegrad 

Pension

Levene's Test for 

Equality of Variances

Inskränkandegrad 

Total

df

Acceptansgrad 

Rökning

Inskränkandegrad 

Rökning

Inskränkandegrad 

Miljö

Acceptansgrad 

Pension

Acceptansgrad 

Miljö 

Oberoende t-test

t-test for Equality of Means

t

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the Sig. (2-

tailed)

Acceptansgrad 

Total

Acceptansgrad 

Total

Acceptansgrad 

Miljö 

Acceptansgrad 

Rökning

Acceptansgrad 

Pension

Inskränkandegrad 

total

Inskränkandegrad 

Miljö

Inskränkandegrad 

Rökning

Inskränkandegrad 

Pension

Mann-

Whitney U
55773 52323 56890 51135 54740 55208 56882 49975

Wilcoxon W 112726 110293 113843 108088 112710 112161 113835 107945

Z -,613 -2,184 -,203 -2,544 -1,017 -,926 -,182 -3,034

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,540 ,029 ,839 ,011 ,309 ,354 ,855 ,002

Test Statistics
a
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C.4. Chi-två test på enskilda nudge-scenarier - Acceptans  

Beroendevariabel acceptans policykontext (miljö/rökning/pension) påträngandegrad (låg/medel/hög) 

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square 1,572
a 1 ,210

Continuity Correction
b 1,204 1 ,273

Likelihood Ratio 1,580 1 ,209

Fisher's Exact Test ,272 ,136

Linear-by-Linear Association 1,570 1 ,210

N of Valid Cases 588

Pearson Chi-Square 3,954
a 1 ,047

Continuity Correction
b 3,552 1 ,059

Likelihood Ratio 3,968 1 ,046

Fisher's Exact Test ,049 ,030

Linear-by-Linear Association 3,947 1 ,047

N of Valid Cases 605

Pearson Chi-Square 13,379
a 1 ,000

Continuity Correction
b 12,730 1 ,000

Likelihood Ratio 13,472 1 ,000

Fisher's Exact Test ,000 ,000

Linear-by-Linear Association 13,356 1 ,000

N of Valid Cases 589

Pearson Chi-Square ,759
a 1 ,384

Continuity Correction
b ,529 1 ,467

Likelihood Ratio ,760 1 ,383

Fisher's Exact Test ,392 ,234

Linear-by-Linear Association ,758 1 ,384

N of Valid Cases 602

Pearson Chi-Square 1,984
a 1 ,159

Continuity Correction
b

1,583 1 ,208

Likelihood Ratio 1,999 1 ,157

Fisher's Exact Test ,177 ,104

Linear-by-Linear Association 1,981 1 ,159

N of Valid Cases 598

Pearson Chi-Square ,213
a 1 ,644

Continuity Correction
b ,127 1 ,722

Likelihood Ratio ,213 1 ,644

Fisher's Exact Test ,672 ,361

Linear-by-Linear Association ,213 1 ,644

N of Valid Cases 610

Pearson Chi-Square 30,353
a 1 ,000

Continuity Correction
b

29,214 1 ,000

Likelihood Ratio 31,366 1 ,000

Fisher's Exact Test ,000 ,000

Linear-by-Linear Association 30,303 1 ,000

N of Valid Cases 605

Pearson Chi-Square ,007
a 1 ,932

Continuity Correction
b 0,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,007 1 ,932

Fisher's Exact Test 1,000 ,500

Linear-by-Linear Association ,007 1 ,932

N of Valid Cases 602

Pearson Chi-Square 7,796
a 1 ,005

Continuity Correction
b 7,345 1 ,007

Likelihood Ratio 7,812 1 ,005

Fisher's Exact Test ,005 ,003

Linear-by-Linear Association 7,783 1 ,005

N of Valid Cases 605

Acceptans 

pension hög

Acceptans 

rökning hög

Acceptans 

miljö medel

Acceptans 

miljö hög

Acceptans 

pension låg

Acceptans 

pension 

medel

Chi-två test - Acceptans

Acceptans 

rökning låg

Acceptans 

rökning medel

Acceptans 

miljö låg
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C.5. Chi-två test på enskilda nudge-scenarier – Inskränkande på fria val   

Beroendevariabel inskränkande policykontext (miljö/rökning/pension) påträngandegrad (låg/medel/hög) 

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (2-

sided)

Exact Sig. (1-

sided)

Pearson Chi-Square ,030
a 1 ,862

Continuity Correction
b ,002 1 ,966

Likelihood Ratio ,030 1 ,862

Fisher's Exact Test ,897 ,483

Linear-by-Linear Association ,030 1 ,863

N of Valid Cases 588

Pearson Chi-Square ,629
a 1 ,428

Continuity Correction
b ,500 1 ,479

Likelihood Ratio ,629 1 ,428

Fisher's Exact Test ,443 ,240

Linear-by-Linear Association ,628 1 ,428

N of Valid Cases 605

Pearson Chi-Square 2,377
a 1 ,123

Continuity Correction
b 2,075 1 ,150

Likelihood Ratio 2,382 1 ,123

Fisher's Exact Test ,129 ,075

Linear-by-Linear Association 2,373 1 ,123

N of Valid Cases 589

Pearson Chi-Square 1,772
a 1 ,183

Continuity Correction
b 1,476 1 ,224

Likelihood Ratio 1,775 1 ,183

Fisher's Exact Test ,201 ,112

Linear-by-Linear Association 1,769 1 ,183

N of Valid Cases 602

Pearson Chi-Square ,650
a 1 ,420

Continuity Correction
b ,520 1 ,471

Likelihood Ratio ,651 1 ,420

Fisher's Exact Test ,444 ,235

Linear-by-Linear Association ,649 1 ,420

N of Valid Cases 597

Pearson Chi-Square 2,384
a 1 ,123

Continuity Correction
b 2,063 1 ,151

Likelihood Ratio 2,390 1 ,122

Fisher's Exact Test ,132 ,075

Linear-by-Linear Association 2,380 1 ,123

N of Valid Cases 610

Pearson Chi-Square 29,915
a 1 ,000

Continuity Correction
b 28,796 1 ,000

Likelihood Ratio 30,780 1 ,000

Fisher's Exact Test ,000 ,000

Linear-by-Linear Association 29,866 1 ,000

N of Valid Cases 605

Pearson Chi-Square 1,351
a 1 ,245

Continuity Correction
b 1,167 1 ,280

Likelihood Ratio 1,351 1 ,245

Fisher's Exact Test ,253 ,140

Linear-by-Linear Association 1,349 1 ,246

N of Valid Cases 602

Pearson Chi-Square 4,916
a 1 ,027

Continuity Correction
b 4,540 1 ,033

Likelihood Ratio 4,924 1 ,026

Fisher's Exact Test ,031 ,017

Linear-by-Linear Association 4,907 1 ,027

N of Valid Cases 605

Chi-två test - Inskränkande

Inskränkande 

miljö låg

Inskränkande 

miljö medel

Inskränkande 

miljö hög

Inskränkande 

rökning låg

Inskränkande 

rökning medel

Inskränkande 

rökning hög

Inskränkande 

pension låg

Inskränkande 

pension medel

Inskränkande 

pension hög
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C.6. Oberoende t-test per enskilt nudge-scenario - Uppfattade fördelar för individen respektive samhället 

(medelväresdifferens). 

Tvåsidig oberoende t-test på 5 % signifikansnivå. Gruppvariabel: Betingelsegrupp. Beroendevariabel uppfattade 

differens individ/samhälle. 

C.7. Mann-Whitney test per enskilt nudge-scenario - Uppfattade fördelar för individen respektive samhället 
(medelvärdesdifferens). 

Grupp variabel: Betingelsegrupp. Beroendevariabel uppfattade differens individ/samhälle. 

 

Miljö låg Miljö medel Miljö hög Rökning låg Rökning medel Rökning hög Pensio låg Pension medel Pension hög

Mann-

Whitney U
40529,500 45157,500 41129,500 43676,000 44219,000 45683,500 39848,000 39198,500 35590,500

Wilcoxon 

W
84782,500 90307,500 84494,500 90341,000 89972,000 92654,500 86513,000 85558,500 82255,500

Z -1,770 -,329 -1,350 -,966 -,189 -,505 -3,138 -3,224 -5,562

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,077 ,742 ,177 ,334 ,850 ,614 ,002 ,001 ,000

Test Statistics
a

Lower Upper

Equal variances assumed 6,974 ,008 -2,234 586 ,026 -,109 ,049 -,205 -,013

Equal variances not 

assumed
-2,231 577,965 ,026 -,109 ,049 -,205 -,013

Equal variances assumed 1,081 ,299 -,051 603 ,959 -,003 ,061 -,123 ,117

Equal variances not 

assumed
-,051 600,622 ,959 -,003 ,061 -,123 ,117

Equal variances assumed ,347 ,556 -1,261 587 ,208 -,070 ,056 -,180 ,039

Equal variances not 

assumed
-1,261 574,752 ,208 -,070 ,056 -,180 ,039

Equal variances assumed 1,962 ,162 -1,051 599 ,294 -,050 ,048 -,145 ,044

Equal variances not 

assumed
-1,051 598,208 ,294 -,050 ,048 -,145 ,044

Equal variances assumed ,006 ,937 ,158 595 ,874 ,010 ,064 -,116 ,137

Equal variances not 

assumed
,158 594,541 ,874 ,010 ,064 -,116 ,137

Equal variances assumed 3,559 ,060 -,763 608 ,446 -,044 ,057 -,156 ,069

Equal variances not 

assumed
-,763 593,769 ,446 -,044 ,057 -,157 ,069

Equal variances assumed 35,469 ,000 -3,602 602 ,000 -,252 ,070 -,390 -,115

Equal variances not 

assumed
-3,591 546,210 ,000 -,252 ,070 -,390 -,114

Equal variances assumed 3,174 ,075 -3,287 600 ,001 -,247 ,075 -,395 -,099

Equal variances not 

assumed
-3,286 599,228 ,001 -,247 ,075 -,395 -,099

Equal variances assumed 28,761 ,000 -5,749 604 ,000 -,397 ,069 -,533 -,262

Equal variances not 

assumed
-5,744 588,211 ,000 -,397 ,069 -,533 -,262

Oberoende t-test

Levene's Test for 

Equality of Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Rökning låg

Miljö hög

Miljö medel

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Miljö låg

Pension hög

Pension medel

Pensio låg

Rökning hög

Rökning medel
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C.8. Poolade t-test för påträngandegrader - Acceptans respektive Inskränkande. 

Poolade t-test på 5 % signifikansnivå. Beroendevariabel: Acceptans-/Inskränkandegrad påträngandegrad 

(låg/medel/hög). 

C.9. Wilcoxon Signed Rank Test för påträngandegrader – Acceptans respektive inskränkande 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test, b. Based on positive ranks. Beroendevariabel: Acceptans- och inskränkande 

påträngandegrad (låg/medel/hög). 

Lower Upper

Pair 1 Acceptans påträngandegrad låg - 

Acceptans påträngandegrad 

medel

,086657 ,374053 ,014376 ,058430 ,114884 6,028 676 ,000

Pair 2 Acceptans påträngandegrad låg - 

Acceptans påträngandegrad hög ,173806 ,368004 ,014144 ,146035 ,201577 12,289 676 ,000

Pair 3 Acceptans påträngandegrad 

medel - Acceptans 

påträngandegrad hög

,087149 ,394577 ,015165 ,057373 ,116925 5,747 676 ,000

Pair 1 Inskränkande påträngandegrad 

låg - Inskränkande 

påträngandegrad medel

-,246677 ,389128 ,014955 -,276041 -,217312 -16,494 676 ,000

Pair 2 Inskränkande påträngandegrad 

låg - Inskränkande 

påträngandegrad hög

-,078040 ,292814 ,011254 -,100137 -,055944 -6,935 676 ,000

Pair 3 Inskränkande påträngandegrad 

medel - Inskränkande 

påträngandegrad hög

,168636 ,404502 ,015546 ,138111 ,199161 10,847 676 ,000

Poolade t-test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Acceptans 

påträngandegrad medel 

- Acceptans 

påträngandegrad låg

Acceptans 

påträngandegrad hög 

- Acceptans 

påträngandegrad låg

Acceptans 

påträngandegrad hög - 

Acceptans 

påträngandegrad medel

Inskränkande 

påträngandegrad medel 

- Inskränknade 

påträngandegrad låg

Inskränkande 

påträngandegrad hög 

- Inskränkande 

påträngandegrad låg

Inskränknade 

påträngandegrad hög - 

Inskränknade 

påträngandegrad medel

Z
-6,138

b
-10,961

b
-5,642

b
-13,712

b
-6,663

b
-10,057

b

Asymp. Sig. 

(2-tailed)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Test Statistics
a



76 
 

C.10. Linjära regressioner - Acceptans respektive Inskränkande.  

Notering: Alla linjära regressioner är Ordinary Least Square. Beroendevariabel i a) Acceptansgrad total och i b) 
Inskränkandegrad total. Modell I visar alla variabler var för sig. Modell VI är samtliga kontrollvariabler inkluderade. 

Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde

Betingelsegrupp -0,028 0,474 -0,026 0,539 -0,033 0,444 -0,034 0,435 -0,038 0,380 -0,390 0,378

CCVWG -0,058 0,179 -0,056 0,193 -0,061 0,159 -0,062 0,155 -0,058 0,186 -0,058 0,186

Kön -0,010 0,816 -0,013 0,770 -0,013 0,768 -0,017 0,705 -0,018 0,695

Ålder 0,015 0,728 0,018 0,688 0,012 0,776 0,013 0,766

Utbildning 0,040 0,354 0,039 0,373 0,041 0,374

Inkomst 0,012 0,777 -0,005 0,913

Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde Koeff P-värde

Betingelsegrupp 0,038 0,325 0,034 0,429 0,043 0,329 0,043 0,331 0,041 0,352 0,042 0,345

CCVWG 0,003 0,941 0,001 0,980 0,008 0,852 0,004 0,922 0,008 0,850 0,008 0,850

Kön -0,010 0,818 -0,009 0,836 -0,011 0,803 -0,012 0,791 -0,010 0,829

Ålder 0,038 0,383 0,038 0,391 0,035 0,427 0,033 0,452

Utbildning 0,051 0,240 0,042 0,340 0,040 0,384

Inkomst 0,029 0,512 0,010 0,832

Modell VI

b) Inskränkande på fria val

 a) Acceptans

Modell I Modell II Modell III Modell IV Modell V

Modell I Modell II Modell III Modell IV Modell V Modell VI



77 
 

C.11. Logistisk regression för enskilda nudge-scenarier - Acceptans

 
Beroendevariabel: Acceptans policykontext (miljö/rökning/pension) påträngandegrad (låg/medel/hög). Variable(s) 
entered on step 1: Individualistisk, Kön (1 om Kvinna), Ålder, Utbildning (1 om Hög), Inkomst (1 om Hög). 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Individualistisk -,174 ,052 11,237 1 ,001 ,840

Kön (1 om Kvinna) ,003 ,354 ,000 1 ,994 1,003

Ålder -,009 ,010 ,718 1 ,397 ,991

Utbildning (1 om Hög) -,119 ,363 ,106 1 ,744 ,888

Inkomst (1 om Hög) ,441 ,374 1,385 1 ,239 1,554

Constant 5,573 1,043 28,544 1 ,000 263,285

Individualistisk -,095 ,033 8,239 1 ,004 ,910

Kön (1 om Kvinna) ,189 ,231 ,668 1 ,414 1,208

Ålder -,009 ,007 1,576 1 ,209 ,991

Utbildning (1 om Hög) -,338 ,245 1,905 1 ,168 ,713

Inkomst (1 om Hög) -,117 ,258 ,207 1 ,650 ,889

Constant 3,542 ,666 28,297 1 ,000 34,546

Individualistisk -,029 ,030 ,931 1 ,335 ,971

Kön (1 om Kvinna) -,023 ,210 ,012 1 ,912 ,977

Ålder ,008 ,007 1,427 1 ,232 1,008

Utbildning (1 om Hög) ,090 ,216 ,176 1 ,675 1,095

Inkomst (1 om Hög) -,022 ,229 ,009 1 ,923 ,978

Constant ,931 ,581 2,573 1 ,109 2,538

Individualistisk ,032 ,048 ,447 1 ,504 1,033

Kön (1 om Kvinna) ,130 ,333 ,151 1 ,697 1,138

Ålder ,000 ,010 ,000 1 ,997 1,000

Utbildning (1 om Hög) -,006 ,344 ,000 1 ,986 ,994

Inkomst (1 om Hög) ,379 ,353 1,156 1 ,282 1,461

Constant 1,565 ,902 3,012 1 ,083 4,784

Individualistisk -,055 ,050 1,221 1 ,269 ,946

Kön (1 om Kvinna) ,295 ,348 ,722 1 ,396 1,344

Ålder ,002 ,010 ,024 1 ,878 1,002

Utbildning (1 om Hög) ,107 ,351 ,093 1 ,761 1,113

Inkomst (1 om Hög) ,434 ,366 1,405 1 ,236 1,544

Constant 2,717 ,947 8,238 1 ,004 15,141

Individualistisk -,044 ,036 1,458 1 ,227 ,957

Kön (1 om Kvinna) ,087 ,251 ,120 1 ,729 1,091

Ålder ,013 ,008 2,827 1 ,093 1,013

Utbildning (1 om Hög) -,132 ,261 ,255 1 ,613 ,877

Inkomst (1 om Hög) -,150 ,279 ,287 1 ,592 ,861

Constant 1,754 ,689 6,491 1 ,011 5,780

Individualistisk -,137 ,035 15,518 1 ,000 ,872

Kön (1 om Kvinna) -,190 ,238 ,642 1 ,423 ,827

Ålder -,017 ,007 5,215 1 ,022 ,984

Utbildning (1 om Hög) ,298 ,242 1,512 1 ,219 1,347

Inkomst (1 om Hög) -,081 ,260 ,097 1 ,755 ,922

Constant 4,430 ,709 39,023 1 ,000 83,921

Individualistisk -,105 ,028 14,568 1 ,000 ,900

Kön (1 om Kvinna) -,042 ,188 ,050 1 ,823 ,959

Ålder -,004 ,006 ,520 1 ,471 ,996

Utbildning (1 om Hög) -,197 ,197 1,000 1 ,317 ,821

Inkomst (1 om Hög) -,302 ,208 2,108 1 ,146 ,739

Constant 2,694 ,543 24,613 1 ,000 14,784

Individualistisk -,012 ,027 ,185 1 ,667 ,988

Kön (1 om Kvinna) -,036 ,190 ,036 1 ,849 ,964

Ålder ,002 ,006 ,080 1 ,778 1,002

Utbildning (1 om Hög) ,240 ,195 1,506 1 ,220 1,271

Inkomst (1 om Hög) -,004 ,206 ,000 1 ,986 ,996

Constant ,230 ,525 ,192 1 ,661 1,259

Pension 

påträngandegrad 

hög

Logistisk regression - Acceptans

Step 1
a

Pension 

påträngandegrad 

medel

Step 1
a

Step 1
a

Rökning 

påträngandegrad 

hög

Step 1
a

Pension 

påträngandegrad 

låg

Rökning 

påträngandegrad 

låg

Step 1
a

Rökning 

påträngandegrad 

medel

Step 1
a

Miljö 

påträngandegrad 

hög

Step 1
a

Step 1
a

Miljö 

påträngandegrad 

medel

Step 1
a

Miljö 

påträngandegrad 

låg
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C.12 Logistik regression för enskilda nudge-scenarier - Inskränkande.  

Beroendevariabel: Acceptans policykontext (miljö/rökning/pension) påträngandegrad (låg/medel/hög). Variable(s) 
entered on step 1: Individualistisk, Kön (1 om Kvinna), Ålder, Utbildning (1 om Hög), Inkomst (1 om Hög). 

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Individualistisk -,019 ,041 ,205 1 ,651 ,981

Kön (1 om Kvinna) -,199 ,296 ,454 1 ,500 ,819

Ålder ,014 ,009 2,355 1 ,125 1,014

Utbildning (1 om 

Hög)
-,010 ,302 ,001 1 ,972 ,990

Inkomst (1 om Hög) -,216 ,318 ,464 1 ,496 ,805

Constant -2,126 ,810 6,888 1 ,009 ,119

Individualistisk -,048 ,029 2,799 1 ,094 ,953

Kön (1 om Kvinna) -,089 ,200 ,199 1 ,656 ,915

Ålder ,002 ,006 ,079 1 ,778 1,002

Utbildning (1 om 

Hög)
-,184 ,205 ,802 1 ,370 ,832

Inkomst (1 om Hög) -,103 ,219 ,221 1 ,638 ,902

Constant ,195 ,550 ,126 1 ,723 1,215

Individualistisk ,053 ,035 2,356 1 ,125 1,055

Kön (1 om Kvinna) -,138 ,239 ,332 1 ,564 ,871

Ålder -,004 ,007 ,342 1 ,558 ,996

Utbildning (1 om 

Hög)
-,040 ,244 ,026 1 ,871 ,961

Inkomst (1 om Hög) -,170 ,258 ,436 1 ,509 ,844

Constant -1,784 ,660 7,302 1 ,007 ,168

Individualistisk -,036 ,038 ,871 1 ,351 ,965

Kön (1 om Kvinna) -,352 ,275 1,643 1 ,200 ,703

Ålder ,015 ,008 3,284 1 ,070 1,015

Utbildning (1 om 

Hög)
,662 ,302 4,814 1 ,028 1,939

Inkomst (1 om Hög) -,470 ,293 2,570 1 ,109 ,625

Constant -1,958 ,750 6,820 1 ,009 ,141

Individualistisk ,028 ,028 ,984 1 ,321 1,028

Kön (1 om Kvinna) -,042 ,198 ,045 1 ,832 ,959

Ålder ,002 ,006 ,067 1 ,796 1,002

Utbildning (1 om 

Hög)
,287 ,208 1,907 1 ,167 1,332

Inkomst (1 om Hög) ,050 ,217 ,054 1 ,817 1,052

Constant -1,283 ,550 5,435 1 ,020 ,277

Individualistisk -,050 ,036 1,983 1 ,159 ,951

Kön (1 om Kvinna) -,711 ,261 7,443 1 ,006 ,491

Ålder ,002 ,008 ,038 1 ,845 1,002

Utbildning (1 om 

Hög)
,231 ,263 ,770 1 ,380 1,260

Inkomst (1 om Hög) ,021 ,282 ,005 1 ,941 1,021

Constant -,746 ,681 1,201 1 ,273 ,474

Individualistisk -,035 ,035 1,008 1 ,315 ,966

Kön (1 om Kvinna) -,254 ,243 1,091 1 ,296 ,776

Ålder ,009 ,007 1,411 1 ,235 1,009

Utbildning (1 om 

Hög)
-,174 ,246 ,496 1 ,481 ,841

Inkomst (1 om Hög) -,194 ,260 ,556 1 ,456 ,824

Constant -1,011 ,666 2,304 1 ,129 ,364

Individualistisk ,013 ,027 ,238 1 ,626 1,013

Kön (1 om Kvinna) ,030 ,190 ,024 1 ,876 1,030

Ålder -,006 ,006 1,065 1 ,302 ,994

Utbildning (1 om 

Hög)
-,160 ,195 ,672 1 ,412 ,852

Inkomst (1 om Hög) ,152 ,207 ,539 1 ,463 1,164

Constant ,176 ,521 ,115 1 ,735 1,193

Individualistisk ,042 ,029 2,139 1 ,144 1,043

Kön (1 om Kvinna) -,132 ,203 ,422 1 ,516 ,877

Ålder -,001 ,006 ,030 1 ,862 ,999

Utbildning (1 om 

Hög)
,286 ,212 1,816 1 ,178 1,331

Inkomst (1 om Hög) -,024 ,222 ,011 1 ,915 ,977

Constant -1,456 ,566 6,608 1 ,010 ,233

Pension 

påträngandegrad 

hög

Logistisk regression - Inskränkande

Step 1
a

Pension 

påträngandegrad 

låg

Pension 

påträngandegrad 

medel

Step 1
a

Step 1
a

Rökning 

påträngandegrad 

hög

Step 1
a

Step 1
a

Rökning 

påträngandegrad 

låg

Rökning 

påträngandegrad 

medel

Step 1
a

Miljö 

påträngandegrad 

hög

Step 1
a

Step 1
a

Miljö 

påträngandegrad 

låg

Miljö 

påträngandegrad 

medel

Step 1
a
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C.13. VIF- test för kontrollvariabler – Acceptans respektive inskränkande 

Beroendevariabel: Total Acceptansgrad 

 
Beroendevariabel: Total Inskränkandegrad 

 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) ,844 ,059 14,348 ,000

Betingelsegrupp -,018 ,021 -,039 -,883 ,378 ,981 1,019

Kön (Kvinna=1) -,008 ,021 -,018 -,392 ,695 ,955 1,047

Ålder ,000 ,001 ,013 ,298 ,766 ,964 1,037

Utbildning (Hög=1) ,020 ,022 ,041 ,890 ,374 ,916 1,092

Inkomst -,003 ,023 -,005 -,110 ,913 ,877 1,140

CCWVG -,004 ,003 -,058 -1,325 ,186 ,984 1,016

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) ,208 ,067 3,110 ,002

Betingelsegrupp ,022 ,024 ,042 ,946 ,345 ,981 1,019

Kön (Kvinna=1) -,005 ,024 -,010 -,216 ,829 ,955 1,047

Ålder ,001 ,001 ,033 ,753 ,452 ,964 1,037

Utbildning (Hög=1) ,022 ,025 ,040 ,871 ,384 ,916 1,092

Inkomst ,006 ,026 ,010 ,213 ,832 ,877 1,140

CCWVG ,001 ,003 ,008 ,190 ,850 ,984 1,016

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics


