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Abstract

The aim of this experimental study was to put a psychological focus on nudging

as a method of influence by exploring its conditions, limitations and underlying

mechanisms. The study examined effectiveness in relation to different types of

nudging based on the dual process theory and different levels of transparency as well

as how transparent nudging affects the experience of freedom of choice. The

experiment was administered as a digital survey where the participants were

randomized into three different groups: control group, non-transparent nudging and

transparent nudging. Each group was asked to respond to a form corresponding to the

group. The types of nudging were designed according to how they trigger System 1

and 2 and the nudging was found in either the questions or the answers of the survey.

The results of the study indicated, in line with previous research, that nudging as a

method was effective and that transparency does not affect the effectiveness of

nudging. In contrast to previous research, a significant difference could also be shown

between different types of nudging, where System 2 type of nudging was most

effective. The results showed an equivalent experience in freedom of choice between

the different groups. In summary, it can be stated that this type of experiment fills a

gap in psychological research between practical application of nudging and theoretical

research.

Keywords: Nudging, dual process theory, System 1, System 2, framing effects,

bias, digital experiment



Sammanfattning

Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på

påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och

bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika

typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt

dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. Experimentet administrerades med

en digital enkät där deltagarna slumpmässigt fördelades i tre olika grupper:

kontrollgrupp, icke-transparent nudging och transparent nudging. Varje grupp fick

svara på en enkät som responderade med gruppen. Typerna av nudging utformades

efter hur de triggar System 1 och 2 och återfanns antingen i formulärets frågor eller

svar. Resultaten av studien indikerade, i linje med tidigare forskning, att nudging som

metod var effektiv och, att transparens inte påverkar nudgingens effektivitet. I motsats

till tidigare forskning kunde också en signifikant skillnad uppvisas mellan olika typer

av nudging, där System 2 typ av nudging var mest effektiv. Studien fann också en

likvärdig upplevelse i frihet att välja mellan de olika grupperna. Sammanfattningsvis

kan det konstateras att resultaten visade att experimentet fyllt ett gap mellan praktisk

applikation av nudging och teoretisk forskning inom psykologi.

Nyckelord: Nudging, dubbelprocessteori, System 1, System 2,

inramningseffekter, bias, digitalt experiment
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och kloka råd väglett författarna i deras trevande försök till vetenskaplighet och att

hon för evigt ingjutit i dem båda att det finns inga dåliga resultat.



Effekter av transparens och typ,

en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging

Nudging är ett interdisciplinärt ämne med många applikationsområden utanför

psykologin. Som påverkansmetod har nudging länge varit attraktiv då den både är enkel att

implementera och anses väldigt effektiv i förhållande till kostnad. Att nudging är effektivt har

undersökts i flertalet metastudier som också tillhandahåller en god överblick av

forskningsfältet (Beshears & Kosowsky, 2020; Hummel & Maedche, 2019; Osman et al.,

2020).

Men varför är nudging effektivt? Och under vilka förhållanden? Vilka psykologiska

mekanismer påverkar nudging? Enligt Marchiori et al. (2016) saknas experiment som

fördjupar och tydligt avgränsar under vilka förhållanden som nudging är effektivt, även om

området inte är helt outforskat. Några experimentella studier har undersökt hur effektivt

nudging är i förhållande till dess transparens för mottagaren (Loewenstein et al., 2015: Kroese

et al. 2015; Bruns et al. 2018), andra har tittat på hur nudgings innehållsmässiga utformning

kan påverka effektiviteten (Beshears et al., 2012).

För att utforska nudgings förutsättningar och begränsningar testades i denna studie ett

ramverk kring nudging som förankrade dess funktion och effektivitet i psykologisk teori.

Teoretisk bakgrund

Nudging. Nudging har blivit ett paraplybegrepp för metoder som påverkar människors

beteende genom att förändra individens omgivning och aktivera omedvetna tankeprocesser

(Marchiori et al., 2016). Thaler & Sunstein (2008) har skrivit en av de mest använda och

vedertagna definitioner av nuding vilken lyder “A nudge, as we will use the term, is any

aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without

forbidding any options or significantly changing their economic incentives”. Vidare skall

valet av annat alternativ än det som nudgingen avser inte vara mer kostsamt för individen i

form av pengar, sociala sanktioner, tid eller problem (Thaler & Sunstein, 2008).

Thaler & Sunstein (2008) menar att människor inte är kapabla att fatta optimala beslut

i alla situationer de ställs inför och att det finns en risk för sämre beslut i situationerna där

människor besitter mindre erfarenhet, har bristfällig information eller där återkopplingen för

belsutet är långsam eller icke frekvent. Genom att designa miljön eller inramningen kan

människor hjälpas att fatta beslut som gynnar dem och deras liv i enlighet med deras

preferenser (Thaler & Sunstein, 2008). Målet med nudging är ofta att hjälpa människor fatta
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klokare beslut och göra livet lättare eller säkrare, exempelvis genom en app som skickar

påminnelser, grafiska varningar för sjukdom på cigarettpaket eller standardval i inställningar i

mobilen (Sunstein, 2014). Även om nudging ursprungligen var tänkt att användas som ett

hjälpmedel så används det idag av flera olika anledningar, inte alla med en allt igenom

altruistisk avsikt.

Dubbelprocessteori och nudging. Teorin kring varför vi påverkas av nudging vilar på

dubbelprocessteorin som menar att tänkandet kan delas upp i två kognitiva processer kallade

System 1 och System 2. System 1 karaktäriseras av att vanan styr och att tankeprocessen är

snabb, associativ, implicit och sker utan ansträngning. Intryck genererade via System 1 är vare

sig verbala eller frivilliga, utan ofta känslomässigt laddade representationer av vår perception

och tanke. Detta gör att de är svåra att kontrollera och modifiera (Kahneman, 2003). System 2

är å andra sidan en manifestation av mer medvetna, monitorerade och övervägda

tankeprocesser som vi i en högre utsträckning kontrollerar. Processer, såsom bedömningar,

styrda av System 2 är alltså intentionella och explicita – oavsett om de har sitt ursprung i

intryck eller i resonemang.

Centralt i dubbelprocessteorin är att det evolutionära syftet med System 1 och 2 är att

spara energi. Eftersom den mentala kapaciteten är limiterad så ska System 1 obehindrat och

oreflekterat hantera och bearbeta det som redan är känt och familjärt. Det mer energikrävande

System 2 övervakar och säkerställer kvaliteten av båda mentala system samt hanterar

obekanta, ansträngande och komplicerade problem (Gilbert, 2002; Stanovich & West, 2002;

Kahneman, 2011). Nudging nyttjar bland annat denna tendens att spara tid och energi och

“puttar” oss i den riktning som nudgingen avser (Thaler & Sunstein, 2008).

Det som bearbetas av System 1 respektive 2 är inte statiskt, utan beroende av hur

välbekant något är. Saker som har repeterats under längre tid framstår till slut som

automatiska och intuitiva (System 1) även om de från början krävde individens fulla

uppmärksamhet (System 2). Ett exempel på detta är hur erfarna yrkespersoner under press

ofta fattar oreflekterade, intuitiva och korrekta beslut utan att överväga alternativen (Klein,

1998).

Utifrån dubbelprocessteorin har Beshears och Gino (2015) skapat en kategorisering av

nudging där antingen System 1 eller System 2 triggas. Genom att skapa manipulationer som

använder sig av kognitiva biaser, väcker känslor eller förenklar aktiveras System 1. Genom att

skapa möjlighet för reflektion, inspirera till bredare tänkande, öka ansvarsskyldighet, använda
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påminnelser, uppmuntra övervägande av avvisande bevis och göra gemensamma

utvärderingar snarare än separata så aktiveras System 2.

Tidigare forskning

Nudging och dess effektivitet. Även om nudging är allmänt accepterat som

påverkansmetod och används inom en rad olika samhälleliga områden är forskningsfältet

relativt begränsat. Majoriteten av studier är gjorda inom områdena psykologi, ekonomi,

marknadsföring och konsumtion (Beshears & Kosowsky, 2020). Ca. 2/3 av studierna är

koncentrerade inom ämnena: energi, miljö eller hälsa (Hummel & Maedche, 2019).

Majoriteten av studierna undersöker främst applikationen av nudging i en given

situation, såsom en fysisk plats eller en specifik digital kontext (Beshears & Kosowsky,

2020). Ett exempel på detta är hur Kroese et al. (2015) i sin studie fann att placering av

produkter påverkar konsumtionen av dem och att försäljningen av nyttiga mellanmål ökade

anmärkningsvärt då dessa placerades närmare kassan. Studien indikerade också att nudgings

effektivitet möjligen kan relateras till dess innehåll, i studien ett hälsosammare kostval, om

detta är förenligt med människors personliga mål (Kroese et al., 2015).

Det verkar inte finnas någon skillnad mellan effekten av nudging i digitala miljöer i

förhållande till fysiska, men även om antalet studier i en digital kontext ökat exponentiellt de

senaste åren är området relativt outforskat (Hummel & Maedche, 2019). Framför allt

framhålls svårigheten att överföra effekter av olika typer av nudging från en fysisk till en

digital miljö (Hummel & Maedche, 2019).

Designens inverkan på vår förståelse av nudgings effektivitet. Flera metastudier

belyser problematiken med att systematiskt kategorisera och jämföra effekter av olika typer

av nudging. Detta då flertalet studier främst testar effektiviteten av en eller två typer av

nudging i förhållande till ingen nudging men sällan jämför olika typer av nudging med

varandra (Beshears & Kosowsky, 2020, Hummel & Maedche, 2019, Osman et. al., 2020). I en

metastudie fann Osman et al. (2020) att utav 93 studier kring nudging valde 42% att designa

sin nudging genom att omforma de givna alternativen, följt av omformning av officiell

dokumentation (24%), omformning av prisalternativ (11%), samt web/text-uppmaningar

(9%). Studien indikerade att omformning av alternativ var den design som var effektivast.

Ovan nämnda designer är baserade på en typ av bias som kallas inramningseffekter.

Inramningseffekter har länge förståtts utifrån prospektteorin, men då den är utformad för att

beskriva val inramade i förhållande till vinster/förluster (Kahneman & Tversky, 1984) så
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förklarar den inte inramningar av händelser eller objekt (Levin et al., 1998). Detta begränsar

prospektteorin och gör den olämplig till att förklara en rad andra fenomen som kan definieras

som inramningseffekter som till exempel kontrasteffekter och matchningseffekter.

Istället för att begränsa inramningseffekter till prospektteorin föreslår Seta et al.

(2017) att inramning ska ses på samma sätt som priming. Genom att anamma

inkludering/exkluderingsmodelens fokus på assimilering (Bless & Schwartz, 2010) så utökas

också möjligheten att förklara inramningens, och därmed även nudgingens, effekter.

Inkludering i det här sammanhanget sker när individen ändrar sin ståndpunkt baserat på

inramningen och dess manipulation och kontrastverkan sker när individen verkar mot ramen

som en reaktion på målet. Schulz et al. (2018) använder sig i sin studie av detta utökade

begrepp och fann att inramning av målet/budskapet påverkar människors benägenhet att

donera pengar till välgörenhet. Genom att tillhandahålla specifika alternativ för donation

påverkades deltagarna till att donera dubbelt så mycket som i kontrollgruppen där inga

alternativ tillhandahölls.

Ett annat sätt att kartlägga nudgings effektivitet är att skapa tydliga begrepp för olika

typer av nudging. Genom sin klassificering fann Beshears och Kosowsky (2020) att

majoriteten av nudging i de analyserade studierna föll inom begreppet System 1 typ av

nudging, varav 63,2% uppvisade ett signifikant resultat. Resterande studier kunde

klassificeras inom begreppet System 2 typ av nudging, varav 60,9% av dessa uppvisade ett

signifikant resultat (Beshears & Kosowsky, 2020). Tidigare forskning har funnit att människor

är mer benägna att samtycka till, och gilla, System 2 typer av nudging i högre utsträckning än

System 1 typer av nudging (Sunstein, 2016). Enligt författarna är det dock en skiftande

tendens då människor ändrar sin preferens om de får vetskap om att nudging av typ System 1

är mer effektiv än typ System 2.

Hur transparens påverkar nudgings effektivitet. I en genomgång av

forskningsfältet lyfter Marchiori et al. (2016) behovet av en större förståelse kring hur

transparens inverkar på mottagarens inställning till nudging och hur detta påverkar

nudgingens effekt. I en studie av Bruns et al. (2018) undersöktes hur effektivitet av prosocial

nudging i form av förifyllda alternativ påverkades av olika former av transparens. De mätte

olika former av transparens där deltagaren var medveten om antingen själva nudgen i form av

det förifyllda valet, dess syfte eller både och. Studiens resultat tydde på att transparens inte

reducerar effektiviteten av prosocial nudging i denna specifika kontext (Bruns et al., 2018).
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Detta resultat upprepades av Loewenstein et al. (2015) som i sin studie av förifyllda val fann

att transparent nudging var lika effektiv som icke-transparent nudging. Även Kroese et al.

(2015) fann att om de avslöjade syftet med sin nudging i anslutning till manipulationen så

påverkades inte effektiviteten.

Transparens kan hypotetiskt sett vara ett sätt att höja acceptansen för nudging, något

som annars förefaller komplicerat. Det kan dock vara svårt att jämföra acceptansen och

upplevelsen av olika typer av nudging eftersom studiernas kontext är så varierade (Hagman,

2018).

Frågeställningar och syfte

Tidigare forskning har framförallt undersökt hur effektiv en applikation av nudging är

inom ett specifikt område. Forskning specifikt inriktad på kognitiva biaser eller

dubbelprocesser har byggt det teoretiska fundamentet, men det finns en avsaknad av studier

som kartlägger vilka teoretiska ramverk som förklarar vad som gör nudging effektivt. Denna

uppsats har undersökt under vilka förutsättningar nudging är effektivt, fritt från en specifik

fysisk eller digital kontext, där alla variabler är kontrollerade av experimentet. Fokus har legat

på att identifiera hur effektivitet påverkades av olika typer av nudging, olika nivåer av

transparens (transparent nudging, icke-transparent nudging och kontroll) samt hur dessa

variabler påverkade den upplevda friheten att välja, det vill säga en form av acceptans av

nudging. För att kunna genomföra syftet med uppsatsen ställdes följande frågeställningar upp:

● Frågeställning 1: Påverkas våra beslut av nudging?

○ Hypotes: Villkoren med nudging är mer effektiva än kontrollvillkoret

utan nudging.

● Frågeställning 2: Påverkas effektiviteten av om nudging är transparent?

○ Hypotes: Transparent nudging är mer effektivt än villkoren med

nudging utan transparens.

● Frågeställning 3: I vilken grad påverkas effektiviteten av vilken typ av nudging

som används?

○ Hypotes: System 2 nudging är mer effektiv än System 1 nudging.

På grund av brist på tidigare forskning inom området så är frågeställningarna 4-5 av en mer

explorativ natur.

● Frågeställning 4: Hur samverkar transparens och typ av nudging i förhållande

till dess effektivitet?
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● Frågeställning 5: Hur påverkas individens uppfattning av att välja fritt av

nudgingens transparens?

Metod

Forskningsdesign

Experimentet var en 3 (kontroll, icke-transparent, transparent) x 2 (System 1, System

2) mixad design med effektivitet som beroende variabel. Oberoende variabler var typ av

nudging uppdelat efter System 1 och 2 samt transparens av nudging. Typ av nudging var en

inomgruppsvariabel och transparens var en mellangruppsvariabel. Studien genomfördes med

en random groups design.

Urval

Antal deltagare i studien var 239, 64 exkluderas på grund av följande parametrar:

ofullständigt svar (52), dubbletter (11), bedrägeri (1). Antal svar som användes i analysen var

slutligen 175 stycken. Urvalsgruppen bestod av arbetskollegor, studenter, familj, vänner och

bekanta som var svensk- eller engelskspråkiga individer mellan 18 och 79 år. Deltagarna

informerades om att enkäten handlade om belutsprocesser, innehöll ett antal frågor av

alldaglig karaktär, var anonym och att beräknad tidsåtgång var 10 minuter.

Procedur och datainsamling

Experimentet administrerades med en digital enkät, som fanns tillgänglig på svenska

och engelska, i programmet qualtrics™. Enkäten distribuerades elektroniskt via länk mellan

den 8 april 2021 och 23 april 2021. Deltagarna i experimentet kontaktades via mejl, sociala

medier, personlig kontakt och telefon. Deltagarna kunde enbart delta en gång och fick 48h på

sig att avsluta enkäten.

Designen av frågorna och svaren i formuläret användes för att skapa manipulationen i

form av nudging. Deltagarna delades upp i tre grupper; de två nivåerna av transparens och en

kontrollgrupp. Genom qualtrics™ automatiska fördelning delades deltagarna slumpvis, och

ovetandes, in i de tre olika grupperna och fick den design på formulär som responderade med

gruppen. Grupperna var uppdelade på följande vis:

Grupp 1 - Kontrollgrupp: Deltagarna ombads att utifrån neutrala frågor och

svarsalternativ göra sina val.

Grupp 2 - Icke-transparent nudging: Deltagarna ombads att utifrån frågor och

svarsalternativ som utformats som en nudge göra sina val.
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Grupp 3 - Transparent nudging: Deltagarna ombads att utifrån frågor och

svarsalternativ som utformats som en transparent nudge, där avsikten med

nudgen var tydlig, göra sina val.

För varje deltagare så randomiserades även ordningsföljden av frågor genom qualtrics™ för

att undvika priming och inlärningseffekter. Sist i experimentet fanns en fråga om upplevelse

av frihet att välja som ställdes till samtliga grupper för att undersöka hur variabeln påverkades

av nudgingens transparens.

Konstruktion av stimuli. Med utgångspunkt i Beshears och Ginos modell (2015)

delades metoderna för nudging in i två olika typer, System 1 typ av nudging och System 2 typ

av nudging. Detta för att undersöka om typ av nudging påverkade dess effektivitet. Inom

typerna av nudging delades frågorna in i åtta underkategorier.

Kortfattat kan sägas att System 2 typerna av nudging använder sig av följande

konstruktioner: skapa möjlighet för reflektion, inspirera till bredare tänkande, öka

ansvarsskyldighet och använda påminnelser (Beshears & Gino, 2015). Dessa konstruktioner

har varit effektiva i tidigare studier (Beshears, 2016; McKenzi & Liersch, 2011; Baca-Motes,

Brown, Gneezy, Keenan & Nelson, 2013; Altmann & Traxler, 2014).

För System 1 typer användes olika former av kognitiva biases för att konstruera

nudgingen. Den första bias som användes för utformningen av frågorna var kontrasteffekt

vilket innebär en tendens att påverkas i motsatt håll till de alternativ som finns (Lubbe &

Nitsche, 2019). Den andra bias som användes var periodisk prissättning. Periodisk

prissättning utnyttjar att människor uppfattar förhållanden som infaller vid flera tillfällen

(kunna nyttja en tjänst varje dag) som mer värdefulla än ackumulerade förhållanden (att

tjänsten är tillgänglig 356 dagar om året). Till exempel är människor mer benägna att skänka

pengar om en donation görs varje dag istället för vid endast ett tillfälle (Atlas & Bartels,

2018). Den tredje bias som valdes var användandet av sociala normer, vilket innebär att

människor har en tendens att göra samma sak som de flesta andra människor gör (Sunstein,

2014). Den fjärde och sista bias som användes var den urpsrungliga riskfyllda val-effekten i

en omvänd manipulation av Kühberger (1995). Den innebär att människor har en tendens att

söka sig till det mer riskfyllda valet när det framställs som en möjlig vinst och till det mindre

riskfyllda valet när det framställs som en möjlig förlust (Kühberger, 1995).

Alla dessa biases kan enligt Seta et al. (2017) kategoriseras som inramningseffekter.

Det som skiljer dem åt är vad som inramas, vad som påverkas och vad som mäts, men som
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företeelse är de likartade – det som manipuleras presenteras inom en given ram/bias som

tillgängliggör, begränsar eller kontextualiserar information.

Konstruktion av frågor. Totalt innehöll testet 16 frågor där åtta frågor utformades

som System 1 typ av nudging, uppdelade i fyra kategorier med två frågor i varje kategori, och

åtta frågor utformades som System 2 typ av nudging, uppdelade i fyra kategorier med två

frågor i varje kategori (se Tabell 1.).

Tabell 1.

Uppställning av frågor

Typ av nudging Kategorier inom System

System 1 (8 frågor) Kontrasteffekt (2 frågor)

Periodisk prissättning (2 frågor)

Social normer/Auktoritet Bias (2 frågor)

Riskfyllda val (2 frågor)

System 2 (8 frågor) Skapa möjligheter för reflektion (2 frågor)

Inspirera till bredare tänkande (2 frågor)

Öka ansvarsskyldighet (2 frågor)

Använda påminnelser (2 frågor)

Tabellen är en uppställning av de kategorier som frågorna är uppdelade i.

Frågorna konstruerades så att antingen frågan eller svaret manipulerades för att

fungera som en nudge (se Tabell 2. & Tabell 3.). I de fall där frågan manipulerades var

svarsalternativen identiska mellan de olika grupperna och i de fall då svarsalternativen var

manipulerade var frågan identisk mellan kontrollgruppen och gruppen med icke-transparent

nudging. Frågorna i gruppen med transparent nudging inkluderade alltid någon form av

förklarande sats för att belysa manipulationen/nudgingen (för en fullständig redogörelse av

frågorna se Appendix A). I grupperna med icke-transparent nudging och med transparent

nudging fanns det ett “rätt” alternativ att välja utifrån designen - det vill säga det alternativ

som nudgingen avsåg.
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Tabell 2.

Exempel på fråga som inkluderades i experimentet

Grupp Fråga 1: Typ: System 1
Kategori: Kontrasteffekt

Kontrollgrupp
Icke-transparent nudging

Du är bortbjuden på middag till dina vänner och ska köpa med dig

vin som present. Du ber om hjälp från personalen som presenterar

dig för fyra olika alternativ, som alla skulle passa perfekt till maten

du vet ska serveras, men med lite olika karaktär. Vilket väljer du?

Transparent nudging* Du är bortbjuden på middag till dina vänner och ska köpa med dig

vin som present. Du ber om hjälp från personalen som presenterar

dig för fyra olika alternativ, som alla skulle passa perfekt till maten

du vet ska serveras, men med lite olika karaktär. Genom att skapa

en stor kontrast mellan det dyraste vinet och det näst dyraste vinet

så framstår det som mer prisvärt. Vilket väljer du?

*Manipulationen är kursiverad

Tabellen är ett exempel på hur en fråga i experimentet är uppbyggd i förhållande till de olika grupperna.

Tabell 3.

Exempel på svar som inkluderades i experimentet

Grupp Svar fråga 1: Typ: System 1
Kategori: Kontrasteffekt

Kontrollgrupp 1. Mycket fruktig smak med inslag av fat, plommon, färska

örter, svarta vinbär, viol, blåbär, peppar och choklad. 139 kr

2. Ungdomlig, mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av

plommon, viol, björnbär, lakrits, körsbär och vanilj.139 kr

3. Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta

vinbär, svartpeppar, björnbär, choklad, plommon, rosmarin

och vanilj.139 kr

4. Nyanserad, fruktig smak med inslag av svarta vinbär, ceder,

blåbär, färska örter, mineral, lakrits och skogshallon. 139 kr
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Icke-transparent

nudging*

Transparent nudging

1. Mycket fruktig smak med inslag av fat, plommon, färska

örter, svarta vinbär, viol, blåbär, peppar och choklad. 89 kr

2. Ungdomlig, mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av

plommon, viol, björnbär, lakrits, körsbär och vanilj. 139 kr

3. Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta

vinbär, svartpeppar, björnbär, choklad, plommon, rosmarin

och vanilj. 179 kr

4. Nyanserad, fruktig smak med inslag av svarta vinbär, ceder,

blåbär, färska örter, mineral, lakrits och skogshallon. 349 kr

*Manipulationen är kursiverad

Tabellen är ett exempel på hur svarsalternativen i experimentet är uppbyggda i förhållande till de olika

grupperna.

Dataanalys

Data kontrollerades och bearbetades i Google Sheets innan analys. Svarsalternativen

kodades om till 0 (svar utan nudging) och 1 (svar med nudging), även för kontrollgruppen

markerades det svar som var “rätt” baserat på nudgen, och därefter genomfördes dataanalys i

Jamovi. För att besvara frågeställning 1-4 användes en mixad ANOVA med repeterade

inomgruppsvariabeln typ av nudging (System 1, System 2) samt med mellangruppsvariabeln

transparens (kontroll, icke-transparent, transparent). För att besvara frågeställning 5

genomfördes en deskriptiv analys och en envägs-ANOVA med variabeln “Frihet att välja”

som beroende variabel. Statistisk signifikant gränsvärde antogs vid värde lägre än 0.05 då det

är standard för statistisk analys inom psykologi.

Etik

Studien har genomförts i enlighet med Helsinki deklarationen för forskning med

människor som deltagare. Etikdeklaration för examensarbeten på psykologiska institutionen

vid Lunds universitet var undertecknad av oss samt vår handledare och godkänd av

kursansvarig innan påbörjandet av datainsamling. Vid påbörjande av enkäten informerades

samtliga om att deltagande i studien var frivilligt, anonymt och att det närsomhelst under

studiens gång och oavsett anledning kunde avbryta sitt deltagande. Det fanns även

kontaktuppgifter till ansvariga för studien. Samtycke krävdes innan enkäten gjordes

tillgänglig för deltagaren. Då en av de oberoende variablerna var transparens gick det inte att
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explicit avslöja att studien handlade om nudging utan att påverka resultaten, istället erbjöds

möjligheten till att ta del av resultaten efter studiens avslut. Förutom försäkran om civilrättslig

myndighet, insamlades inga demografiska data om deltagarna. I slutet av enkäten fanns en

länk för möjlighet att ta del av studiens resultat.

Resultat

En 3 (transparens: kontroll, icke-transparent nudging, transparent nudging) x2 (typ av

nudging: System 1, System 2) mixad ANOVA med typ av nudging som repeterat mått

användes för att undersöka effektiviteten av olika typer av nudging och besvara frågeställning

1-4. Vid ett preliminärt test var antagandet sfäricitet uppfyllt och antagandet om homogenitet

delvis uppfyllt (System 1 F(2, 172) = 5.437, p = .005, System 2 F(2, 172) = .190, p = .827).

Det fanns en signifikant huvudeffekt av transparens, F(2, 172) = 14.6, p < .001, η2

=.09. Ett Tukey post hoc test visade en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och

grupperna med icke-transparent nudging, t(172) = .-5.007, p < .001, och transparent nudging,

t(172) = .-4.227, p < .001, vilket indikerar att deltagarnas svar påverkades av nudgingen.

Samma post hoc test visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna med icke transparent

nudging och transparent nudging, t(172) = .712, p = .757, vilket indikerar att transparens inte

haft en signifikant påverkan på effektiviteten av nudging (Se Figur 1.).

Figur 1.

Bar plot - effektivitet nudging

Figuren visar skillnaden i effektivitet av nudging i förhållande till transparens (grupperna).
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Det fanns en signifikant huvudeffekt av typ av nudging, F(1, 172) = 25.96, p < .001, η2

= .05 vilket indikerar att det finns en signifikant skillnad i effektivitet mellan de olika typerna

av nudging. Ett Tukey post hoc test visade att System 2 typ av nudging (M = 4.25, SD = 1.59)

var mer effektiv än System 1 typ av nudging (M = 3.59, SD = 1.25), t(172) = .-5.10, p < .001,

se Figur 2.

Figur 2.

Box plot - effektivitet för typ av nudging

Figuren visar skillnaden i effektivitet mellan typ av nudging, System 1 och System 2.

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan transparens och typ av nudging,

F(2, 172) = .03, p = 0.97, η2 = .000) vilket indikerar att effekten av typ av grupp på

effektiviteten inte berodde på vilken typ av nudging som användes och vice versa.

En deskriptiv analys och en envägs-ANOVA, med transparens som

mellangruppsvariabel och frihet att välja som beroende variabel, användes för att besvara

frågeställning 5. Den deskriptiva analysen visade att det finns en skillnad i medelvärde mellan

grupperna: kontrollgrupp, M = 5.98 (N=58, SD = 2.65), icke-transparent nudging M = 5.81(N

= 59, SD = 2.75), transparent nudging M = 6.72 (N = 58, SD = 2.66), se Figur 3. Dock visade

en envägs-ANOVA att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna F(2, 115) =
12



1.89, p = 0.156 vilket indikerar en en likvärdig upplevelse av frihet att välja mellan

grupperna.

Figur 3.

Bar plot - upplevelse av frihet att välja

Figuren visar skillnader i medelvärden för upplevelse av frihet att välja mellan grupperna.

Diskussion

Precis som tidigare forskning redovisat (Caraban et al., 2019; Schulz et al., 2018), så

kan även denna undersökning uppvisa signifikanta resultat för nudgings effektivitet. Det finns

dock ingen signifikant skillnad i effektivitet mellan grupperna transparent nudging och icke

transparent nudging, vilket pekar på att effektiviteten inte påverkas av transparens och

överensstämmer med tidigare forskning (Loewenstein, 2015; Kroese et al., 2015). I en studie

av Bruns et al. (2018) fann man inte heller en signifikant skillnad i effekt, mellan gruppers

benägenheten att donera pengar, oavsett nivå av transparens. Denna studie berör dock ett

prosocialt ämne som många känner sig välvilligt inställda till och det går inte att utesluta att

ämnet, snarare än transparensen, gör att ingen signifikant skillnad kan uppmätas. Eftersom

Bruns et al. (2018) inte har testat hur transparens påverkar nudgings effektivitet i andra typer

av ämnesområden blir det svårt att avgöra. Till skillnad från Bruns et al. (2018) så inkluderar

denna uppsats flera olika ämnesområden vilket gör att deras inverkan kan uteslutas och det

går att konstatera att det är transparensen i sig självt som bidrar till resultatet.
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En potentiell konfunderande faktor är att det inte går att bestämma huruvida

likvärdigheten i effektivitet mellan det transparenta förhållandet och det icke transparenta

förhållandet beror på transparensen som sådan eller om transparensen har fungerat som en

System 2 typ av nudging, det vill säga att det transparenta förhållandet har uppmanat till

större eftertänksamhet. Om transparensen fungerat som en System 2 typ av nudging kan det

ha påverkat hur System 1 typ av nudging tolkas och därmed ökat effektiviteten i stort för det

transparenta förhållandet. I förhållande till resultat från tidigare studier är det dock inte troligt.

I sin undersökning fann Kahneman och Tversky (1984) att även om deltagare konfronterades

med att de gjort val utifrån en inramningseffekt, här förstått som en System 1 typ av nudging,

så hävdade de att de gjort rätt val utan inverkan av inramningen. Detta indikerar att System 1

typ av nudging kan vara så pass kraftfull att den antar formen av en illusion, snarare än ett

tankefel som kan korrigeras, och att även om deltagaren uppmanas att resonera och reflektera

kring sitt val, det vill säga använda processer kopplade till System 2, så misslyckas deltagaren

att korrigera för System 1 typen av nudging.

Vår studie indikerar att nudgings effektivitet påverkas av vilken typ av nudging som

används då det finns en signifikant skillnad mellan System 1 och System 2 typ av nudging,

där System 2 typ av nudging är mest effektiv. Detta resultat är intressant då tidigare forskning

inte funnit en statistisk signifikant skillnad i effektivitet mellan nudging av typ System 1 och

System 2 (Beshears & Kosowsky, 2020). Andra studier (Sunstein, 2016) har funnit en högre

acceptans, samtycke och gillande för System 2 typ av nudging i förhållande till System 1 typ

av nudging, men den studien säger ingenting om effektiviteten i förhållande till typen av

nudging.

Eventuellt har den högre acceptansen, och effektiviteten, att göra med System 2 typ av

nudgings inramning. System 2 typ av nudging är utformad att uppmana till reflektion, kritiskt

tänkande, eftertanke och aktiva val och kan därför vara mer tilltalande än System 1 typ av

nudging som riktar in sig på förutfattade meningar och automatiskt tänkande (Beshears &

Gino, 2015). Detta resonemang stöds av Loibl et al. (2018) som i en studie har

problematiserat effektivitet i förhållande till nudging av typ System 1 och 2 och funnit att

nudgings effektivitet även är beroende av den acceptans och det mottagande den får. Om detta

har haft en inverkan även i denna studie så bör det finnas en interaktionseffekt mellan typ av

nudging och nivån av transparens där System 2 typ av nudging i gruppen med transparent

nudging bör vara de mest effektiva. Denna studie kunde dock inte uppvisa någon
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interaktionseffekt mellan typ av nudging och nivå av transparens vilket indikerar att det inte

finns någon samverkan mellan typ av nudging och transparens. Detta resultat är framförallt

intressant i förhållande till att System 2 typ av nudging är mer effektiv än System 1 typ av

nudging. Det motsäger de resultat som Loibl et al. (2018) uppvisar, åtminstone så kräver det

en nyansering av vad som här ska förstås som acceptans och mottagande. Det kan också

ställas i relation till Sunsteins (2016) resultat. Vad är det som skapar acceptans för nudging

om inte dess transparens? Detta är inte minst viktigt i förhållande till offentlig sektor där

transparens ofta beskrivs som ett sätt att kunna använda sig av nudging utan att manipulera.

Detta kräver ytterligare forskning. Det är också intressant att sätta detta resultat i relation till

upplevelsen av friheten att välja. Om acceptans kan likställas med upplevelsen av valfrihet

kan det ge en indikation på hur effektivitet, transparens och acceptans samspelar.

För upplevelsen av frihet att välja tyder resultatet på att upplevelsen är likvärdig

mellan de tre grupperna och inte påverkas av vare sig nivån av transparens eller närvaron av

nudging. Ett resultat som bör ställas i relation till tidigare forskning som riktar kritik mot

nudging för att inkräkta på människors frihet att välja (Hansen & Jespersen, 2013). Om det

inte finns en signifikant skillnad i upplevelse, finns det då någon anledning att använda sig av

transparens utöver effektivitet? Hansen och Jespersen (2013) menar det då transparent

nudging är enklare att etiskt försvara. Om den dessutom är lika effektiv så finns det inga

hinder mot att använda den. En annan studie (Wachner et al. 2020) konstaterar å andra sidan,

likt denna studie, att transparens inte ökar nivån av autonomi och beslutstillfredsställelse i

förhållande till en grupp med nudging utan transparens. Wachner et al. (2020) hävdar dock att

mer forskning krävs och efterfrågar en liknande jämförelse där en kontrollgrupp inkluderas.

Denna studie har hörsammat den uppmaningen men i jämförelse mellan de tre grupperna;

kontroll, icke-transparent nudging, transparent nudging, så kan ändå ingen signifikant skillnad

uppmätas mellan gruppen icke-transparent nudging och transparent nudging. Det går att tolka

detta resultat som att transparens inte är nödvändigt för människors upplevelse av att välja

fritt, men mer forskning bör göras inom olika kontexter för att dra säkrare slutsater.

Begränsningar

I stort besvaras studiens alla frågeställningar, men det finns rum för förbättring. Det

går att ifrågasätta varför designen inkluderar så många olika underkategorier av nudging då

resultaten enbart reflekterar System 1 samt 2 typ av nudging. Det vore relevant att även

inkludera hur specifika underkategorier inverkar på effektiviteten. Detta har dels varit en fråga
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om validitet: att enbart mäta typerna baserat på en eller två underkategorier hade inte varit

representativt för begreppet eller gett den bredd i resultaten som avsågs. Dels har det varit en

fråga om tid. Resultaten finns tillgängliga, men tiden att analysera och bearbeta dem har inte

funnits. Det erbjuder dock en möjlighet till fördjupad forskning.

Studien har svårt att besvara frågan om hur individens upplevelse av frihet att välja

påverkas av variabeln transparens. Dels är det inte helt tydligt om transparens skulle kunna

vara ett mått på valfrihet, dels mäts upplevelsen av frihet att välja enbart av en fråga. Det hade

varit relevant att skapa fler frågor kring upplevelsen av frihet att välja för att säkerställa att

frågan besvaras på ett adekvat sätt.

I fråga om statistisk validitet så har studien ett stort antal deltagare och kan därmed

sägas ha hög statistisk power. Dock finns en avsaknad av demografisk data som beskriver

urvalet, vilket i sig inte behöver ha en inverkan på resultaten men eventuellt begränsar den

externa validiteten. Som lyfts under underrubriken “Resultat” så var inte alla antaganden

uppfyllda.

Inom ramarna för experimentet används främst fyra begrepp; “transparent nudging”,

“System 1 typ av nudging”, “System 2 typ av nudging” samt “upplevelsen av frihet att välja”.

I fråga om “transparent nudging” finns det en tydlighet i litteraturen kring vad som avses med

begreppet – när avsikten med nudging avslöjas. Detta sätts dock oftast i relation till en enskild

typ av nudging och inte som i det här fallet relaterat till nudging som delas upp utifrån System

1 och 2 typ av nudging. Frågan är om detta ändrar begreppet transparens? I denna studie görs

en distinktion mellan uppmaning och avslöjande där transparens, i linje med tidigare

forskning, ska förstås som ett avslöjande av intention. Detta skulle eventuellt kunna förväxlas

med System 2 kategorin av nudging “Skapa möjligheter för reflektion”, även om intentionen

här är fortsatt dold för deltagaren.

Studier utgår ofta från en eller två metoder av nudging vars effekt sedan förklaras

genom att de har aktiverat System 1 eller System 2. I denna studie används System 1 och

System 2 som grupperande funktioner (typer av nudging) som samlar flera metoder av

nudging under respektive paraply för att förklara vilken typ av nudging som har en effekt.

Beshears och Kosowsky (2020) har utformat dessa begrepp, “System 1 typ av nudging” och

“System 2 typ av nudging”, för att tydligare kunna kategorisera och jämföra metoder som

omfattas i forskningen om nudging. Dessa begrepp verkar dock oprövade som konstrukt i

experimentella studier och det är svårt att utvärdera huruvida de till fullo mäter vad som
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avses. För att bekräfta validiteten av begreppen och hur de används krävs ytterligare studier

för att se om resultaten kan replikeras och om det finns distinkta skillnader mellan begreppen.

Där tidigare forskning främst fokuserat på begrepp som “autonomi”, “acceptans” och

“gillande” i förhållande till nudging så lyfts här begreppet “upplevelsen av att välja fritt”,

förstått som möjligheten att fritt fatta beslut utan inverkan. Detta skulle kunna förstås som

autonomi, men detta begrepp ansågs för brett och mest förknippat till sekretess och

myndighetsutövning. En svårighet med användandet av begreppet “upplevelsen av frihet att

välja” är att jämföra med andra studier. Om begreppet kan förstås som “acceptans” av

nudging så finns det intressanta jämförelser att göra, men detta är inte helt korrekt. Frågan är

också hur deltagaren ser på begreppet “upplevelsen av frihet att välja ”. Det är något som

denna studie inte tar tillräcklig höjd för.

Det finns begränsningar med undersökningen för huruvida konstruktionen av

nudgingen är utförd på ett sådant sätt utefter System 1 och 2 att enkäten mäter det som är

avsett att mätas. Undersökningen vilar på tidigare forskning om nudging och bias där evidens

för dess effekt i sammanhang av nudging finns, men eftersom studien syftar till att undersöka

nudgings effektivitet och dess förutsättningar på ett nytt sätt är detta en oklarhet som finns.

Det finns ett behov av att upprepa resultaten och testa nudging på olika sätt för att bringa

vidare klarhet i den här frågan.

En annan fråga kring studien är utformningen av System 2 typ av nudging i

förhållande till transparens. Eftersom System 2 typ av nudging aktiverar en mer medveten

process än System 1 typ nudging finns en uppfattning att den automatiskt genererar en

transparens för dess mottagare, men nudging av typ System 2 kan användas även utan en

närvaro av transparens. Dock kan eventuellt utformningen av System 2 typ av nudging

oavsiktligt tydliggöra intentionen med nudgingen och därmed generera en oönskad form av

transparens. Det är omöjligt att i denna studie avgöra om så varit fallet, men det finns

anledning att forska vidare på området då det idag är oklart.

En annan aspekt att överväga är huruvida det faktum att studien är översatt kan ha

påverkat resultaten. Översättning kan leda till missuppfattningar och olika tolkningar, då ord

kan ha olika betydelse på svenska och på engelska. Ett sätt att kontrollera för detta skulle

kunna vara att jämföra de engelskspråkiga resultaten med de svenska för att se om det finns

en signifikant skillnad.
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I avseende för extern validitet bedöms undersökningens stora stickprov bidra till en

hög representativitet hos deltagarna, vilket i sig ökar generaliserbarheten av resultaten.

Utformningen av studien där den undersöker nudgings begränsningar utan att vara bunden till

en specifik kontext bidrar till en hög extern validitet.

Eftersom undersökningen genomfördes i qualtrics™ och med få parametrar som kan

påverka resultatet, som exempelvis testledare som behandlare deltagare olika, bedöms

undersökningen ha en relativt hög reliabilitet och kunna replikeras med samma resultat.

Replikation av undersökningen skulle vara en fördel för resultaten då de är indikativa och mer

forskning behövs för att kunna dra säkrare slutsatser.

Sammanfattning

Med detta experiment har vi visat att det är möjligt att testa nudging i en experimentell

miljö, med tydliga avgränsningar och förhållanden. Vi har också visat att det går att få fram

adekvata och relevanta resultat även när flera typer av nudging med olika innehåll och

utformning testas och jämförs med varandra. I och med detta menar vi att vi har skapat ett

rum mellan den teoribyggande forskning som ligger till grund för nudging, och de mer

kontextuella, praktiska experiment som idag dominerar forskningen. Det finns mycket mer att

undersöka och detta experiment är långt ifrån heltäckande. Framför allt ser vi en möjlighet att

ytterligare fördjupa förståelsen av transparens och nudging.

Vi har, likt andra studier, bekräftat att transparent nudging inte skiljer sig från

icke-transparent nudging. Vi har dock inte kunnat avgöra varför det är så. Vi kan inte finna

någon skillnad i upplevd frihet att välja utifrån transparens, vilket hypotetiskt sett skulle

kunna förklara varför transparensen är effektiv. Om transparens, likt System 2 typ av nudging,

skapar en högre acceptans genom en högre känsla av autonomi så skulle det kunna förklara

effektiviteten. Vi kan inte finna stöd för dylika resonemang. En annan potentiell förklaring

hade varit att det finns en interaktionseffekt mellan typ av nudging och transparens som gör

att den är lika effektiv eller effektivare än icke-transparent nudging. Även detta resonemang

måste vi avfärda och konstatera att mer forskning krävs för att besvara frågan om varför

transparens är lika effektivt som icke-transparent nudging. Kanske finns svaret i att

inramningseffekter, och i detta fall även System 2 typ av nudging, är så svåra att bortse från.

Seta et al. (2017) framhåller i sin studie att en individs sätt att tänka, holistisk/kontextuell

process i förhållande till analytisk process, har en inverkan på hur effektiva

inramningseffekter är. Kanske har det också en inverkan på transparensen effektivitet?
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En annan aspekt att undersöka vidare i förhållande till både transparent och

icke-transparent nudging är upplevelsen av frihet att välja och hur det förhåller sig till

acceptans för nudging. Här har vi bara kunnat konstatera att det inte finns en skillnad i

upplevelse mellan de olika förhållandena, nu vill vi förstå varför. Kanske hade en mer

omfattande utfrågning kunnat klargöra vad som bidrar till detta resultat och förklara varför. Vi

ser även ett behov av att vidare undersöka hur olika kategorier av nudging inom typerna

System 1 & 2 förhåller sig till varandra i fråga om effektivitet. Att förstå vilken typ av

nudging som är mest effektiv kan i sig vara vägledande inom en rad områden, inte minst inom

marknadsföring där individens intresse ofta balanseras med företagsnyttan. Genom att

använda sig av System 2 typer av nudging så kan man tillgodose båda – individen får chans

att reflektera över vad den vill och företaget kan öka sin omsättning. Detta hade kunnat bli

ännu mer relevant om vi också förstår vilken kategori som mest effektivt gör vad.
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Appendix A

Enkätfrågor kategoriserade efter mellangruppsvariabeln Transparens (grupp)

Svensk version av enkäten:

Varje enkät börjar med introduktion:

Välkommen till denna experimentella studie!

Denna undersökning utförs av två kandidatstudenter registrerade vid Psykologiska

institutionen vid Lunds Universitet. Vi är intresserade av att undersöka olika sätt som inverkar

på beslutsprocesser. I deltagandet av denna studien kommer du att ombes att svara på 16

stycken frågor som är relevanta i förhållande till forskningsområdet. Frågorna är av alldaglig

karaktär och du kommer inte att ombes lämna känslig personlig information. Dina svar

kommer att vara helt och hållet konfidentiella. Studien du deltar i kommer att ta ungefär 10

minuter i anspråk. Du kommer att ha möjlighet att ta del av studiens resultat när den är

avslutad. Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att avsluta ditt deltagande

närsomhelst under studiens gång.

Ansvariga för studien kan kontaktas på ne2237jo-s@student.lu.se och/eller

is2564sa-s@student.lu.se.

Genom att klicka på knappen nedan accepterar du följande:

- Att ditt deltagande i denna studie är frivilligt

- Att du är över 18 år

- Att du är medveten om att du kan avbryta ditt deltagande i studien närhelst du vill och

oavsett anledning

Enkät för kontrollgruppen:

Q1.1.1. Du är bortbjuden på middag till dina vänner och ska köpa med dig vin som present.

Du ber om hjälp från personalen som presenterar dig för fyra olika alternativ, som alla skulle

passa perfekt till maten du vet ska serveras, men med lite olika karaktär. Vilket väljer du?

● Mycket fruktig smak med inslag av fat, plommon, färska örter, svarta vinbär, viol,

blåbär, peppar och choklad. 139 kr
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● Ungdomlig, mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av plommon, viol, björnbär,

lakrits, körsbär och vanilj. 139 kr

● Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, svartpeppar, björnbär,

choklad, plommon, rosmarin och vanilj. 139 kr

● Nyanserad, fruktig smak med inslag av svarta vinbär, ceder, blåbär, färska örter,

mineral, lakrits och skogshallon. 139 kr

Q1.1.2. Du ska på en andra dejt och vill bjuda din dejt på restaurang. Menyn behöver beställas

i förväg och på restaurangens hemsida får du fyra alternativ att välja på. Vilken meny väljer

du?

● Förrätt och huvudrätt 250 kr

● Huvudrätt och efterrätt 250 kr

● Förrätt, huvudrätt och efterrätt 350 kr

● Förrätt, huvudrätt, efterrätt och ostbricka 400 kr

Q1.2.3. Du funderar på att prenumerera på en ljudbokstjänst. Du får alternativet att antingen

betala per dag eller år. Oavsett vilket du väljer så kommer du inte att behöva tänka på

betalningen då den dras automatiskt från ditt konto. Prenumerationen har en månads

uppsägningstid oberoende av vilket alternativ du väljer och du behöver betala hela den

månaden. Vilket alternativ väljer du?

● 3 kronor/dag

● 1095 kronor/år

Q1.2.4. Du får alternativet att donera en del av din lön skattefritt till en valfri

välgörenhetsorganisation. Summan kommer dras direkt från din lön och löneadministrationen

frågar om du vill donera per dag, månad eller år. Vilket alternativ väljer du?

● 2 kronor/dag

● 61 kronor/månad

● 730 kronor/år

Q1.3.5. Tycker du att man bör använda sin handduk mer än en gång när man bor på hotell?

● Ja

24



● Nej

Q1.3.6. Du har bestämt dig för att köpa en ny cykel för att pendla till skolan/jobbet. Du gör

lite research online och hittar följande alternativ. Vilken cykel väljer du?

Q.1.4.7. Din farmor har gett dig ett presentkort på 150 kronor på Svenska Spel i julklapp för

att du ska kunna köpa dig en lott. Du presenteras för en rad olika alternativ på deras hemsida.

Vilket alternativ väljer du?

● 3 lotter med 50% chans att vinna totalt 200 kronor och 50% risk att förlora 150 kronor

● 3 lotter med 8% chans att vinna totalt 25 000 kronor och 92% risk att förlora 150

kronor

● 3 lotter med 3% chans att vinna totalt 250 000 kronor och 97% risk att förlora 150

kronor

Q.1.4.8. Du har precis börjat spara i fonder och får erbjudandet att för varje 1000 kronor som

du sparar på en av bankens fonder så kommer banken att ge dig ytterligare 200 kronor att

spara, men enbart om du väljer ett av de alternativ som banken ger dig. Vilket alternativ väljer

du?

● Fonden där risken är 5%, avkastningen är 5% och avgiften är 150 kronor/år
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● Fonden där risken är 15%, avkastningen är 15% och avgiften är 100 kronor/år

● Fonden där risken är 25%, avkastningen är 25% men det finns ingen avgift för fonden

Q.1.5.9. Du är stressad och hungrig. På väg hem från skolan/jobbet stannar du på det lokala

grillköket för att få i dig något att äta innan du ska vidare och träna. Vad väljer du att äta?

● Hamburgare

● Kebab

● Falafel

● Sallad

Q.1.5.10. Ett slagträ och en boll kostar 12 kronor. Slagträet kostar tio kronor mer än bollen.

Hur mycket kostar bollen?

● 2 kronor

● 1 krona

● Går inte att avgöra

Q.1.6.11. Hur många djur ser du på bilden?

● 5 djur

● 8 djur

● 11 djur
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Q.1.6.12. Vilken linje är längst?

● Linje 1

● Linje 2

● De är lika långa

● Går inte att avgöra

Q.1.7.13. Du har 3,5 kilometer hemifrån till skolan/jobbet. På vilket sätt väljer du att ta dig till

skolan/jobbet?

● Promenerar

● Åker kollektivt

● Tar bilen

Q.1.7.14. Du har ärvt en större summa pengar och önskar investera en del av dem i aktier eller

fonder. Vilket alternativ väljer du?

● Hög avkastning & hög miljöpåverkan

● Medelhög avkastning & oklar miljöpåverkan

● Låg avkastning & låg miljöpåverkan

Q.1.8.15. Du har beställt en ny jacka online och hemsidan erbjuder dig olika alternativ att få

den levererad på. Vilket alternativ väljer du?

● Instabox 39 kronor

● Postnord utlämningsställe 39 kronor

● Hemleverans 59 kronor

● Klimatkompenserad leverans 49 kronor
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Q.1.8.16. Du ska gå på bio tillsammans med dina två små syskonbarn. Strax innan du hämtar

dem går du inom affären för att köpa med tilltugg att ta med på bion. Vad väljer du som

tilltugg?

● Vindruvor & bananer

● Popcorn & choklad

● Lösgodis & läsk

Frihet 1:

Enkät för gruppen med icke-transparent nudging:

Q2.1.1. Du är bortbjuden på middag till dina vänner och ska köpa med dig vin som present.

Du ber om hjälp från personalen som presenterar dig för fyra olika alternativ, som alla skulle

passa perfekt till maten du vet ska serveras, men med lite olika karaktär. Vilket väljer du?

● Mycket fruktig smak med inslag av fat, plommon, färska örter, svarta vinbär, viol,

blåbär, peppar och choklad. 89 kr

● Ungdomlig, mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av plommon, viol, björnbär,

lakrits, körsbär och vanilj. 139 kr

● Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, svartpeppar, björnbär,

choklad, plommon, rosmarin och vanilj. 179 kr

● Nyanserad, fruktig smak med inslag av svarta vinbär, ceder, blåbär, färska örter,

mineral, lakrits och skogshallon. 349 kr

Q2.1.2. Du ska på en andra dejt och vill bjuda din dejt på restaurang. Menyn behöver beställas

i förväg och på restaurangens hemsida får du fyra alternativ att välja på. Vilken meny väljer

du?

● Förrätt och huvudrätt 250 kr
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● Huvudrätt och efterrätt 250 kr

● Förrätt, huvudrätt och efterrätt 350 kr

● Förrätt, huvudrätt, efterrätt och ostbricka 550 kr

Q2.2.3. Du funderar på att prenumerera på en ljudbokstjänst. Du får alternativet att antingen

betala per dag eller år. Oavsett vilket du väljer så kommer du inte att behöva tänka på

betalningen då den dras automatiskt från ditt konto. Prenumerationen har en månads

uppsägningstid oberoende av vilket alternativ du väljer och du behöver betala hela den

månaden. Vilket alternativ väljer du?

● 3 kronor/dag

● 1050 kronor/år

Q2.2.4. Du får alternativet att donera en del av din lön skattefritt till en valfri

välgörenhetsorganisation. Summan kommer dras direkt från din lön och löneadministrationen

frågar om du vill donera per dag, månad eller år. Vilket alternativ väljer du?

● 2 kronor/dag

● 50 kronor/månad

● 600 kronor/år

Q2.3.5. Många hotell vädjar till sina gäster att använda sin handduk mer än en gång och 9 av

10 hotellgäster brukar också göra det. Tycker du att man bör återanvända sin handduk på

hotell?

● Ja

● Nej

Q2.3.6. Du har bestämt dig för att köpa en ny cykel för att pendla till skolan/jobbet. Du gör

lite research online och ser att cykelexperter rekommenderar cykeln Prima, men hittar också

lite andra alternativ. Vilken cykel väljer du?

29



Q2.4.7. Din farmor har gett dig ett presentkort på 150 kronor på Svenska Spel i julklapp för

att du ska kunna köpa dig en lott. Du presenteras för en rad olika alternativ på deras hemsida.

Vilket alternativ väljer du?

● 3 lotter med 50% chans att vinna totalt 200 kronor

● 3 lotter med 8% chans att vinna totalt 25 000 kronor

● 3 lotter med 3% chans att vinna totalt 250 000 kronor

Q2.4.8. Du har precis börjat spara i fonder och får erbjudandet att för varje 1000 kronor som

du sparar på en av bankens fonder så kommer banken att ge dig ytterligare 200 kronor att

spara, men enbart om du väljer ett av de alternativ som banken ger dig. Vilket alternativ väljer

du?

● Fonden där risken är 5% att förlora pengarna och avgiften för fonden är 150 kronor/år

● Fonden där risken är 15% att förlora pengarna och avgiften för fonden är 100

kronor/år

● Fonden där risken är 25% att förlora pengarna men det finns ingen avgift för fonden

Q2.5.9. Du är stressad och hungrig. På väg hem från skolan/jobbet stannar du på det lokala

grillköket för att få i dig något att äta innan du ska vidare och träna. Ta ett djupt andetag och

reflektera över dina alternativ, vad väljer du att äta?
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● Hamburgare

● Kebab

● Falafel

● Sallad

Q2.5.10. Tänk noga efter innan du svarar och fråga dig själv har jag tänkt över alla alternativ!

Ett slagträ och en boll kostar 12 kronor. Slagträet kostar tio kronor mer än bollen. Hur mycket

kostar bollen?

● 2 kronor

● 1 krona

● Går inte att avgöra

Q2.6.11. Hur många djur ser du på bilden? Försök att använda din fantasi så mycket som

möjligt!

● 5 djur

● 8 djur

● 11 djur
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Q2.6.12. Vilken linje är längst? Tänk på att svaret kanske inte är uppenbart och att du måste

tänka utanför boxen!

● Linje 1

● Linje 2

● De är lika långa

● Går inte att avgöra

Q2.7.13. På din skola/arbetsplats har ni en tävling mellan olika studie/arbetsgrupper där den

grupp som rör mest på sig under veckan vinner. Du har 3,5 kilometer hemifrån till

skolan/jobbet. På vilket sätt väljer du att ta dig till skolan/jobbet?

● Promenerar

● Åker kollektivt

● Tar bilen

Q2.7.14. Du har ärvt en större summa pengar och önskar investera en del av dem i aktier eller

fonder. Din partner säger till dig innan du investerar att hen kommer bli besviken på dig om

du inte tar miljön i beaktande när du väljer. Vilket alternativ väljer du?

● Hög avkastning & hög miljöpåverkan

● Medelhög avkastning & oklar miljöpåverkan

● Låg avkastning & låg miljöpåverkan

Q2.8.15. Du har beställt en ny jacka online och hemsidan erbjuder dig olika alternativ att få

den levererad på. Innan du väljer vill vi påminna dig om att genom att välja en miljövänligare

transport minskar du ditt klimatavtryck. Vilket alternativ väljer du?

● Instabox 39 kronor

● Postnord utlämningsställe 39 kronor

● Hemleverans 59 kronor

● Klimatkompenserad leverans 49 kronor

32



Q2.8.16. Du ska gå på bio tillsammans med dina två små syskonbarn. Strax innan du hämtar

dem går du inom affären för att köpa med tilltugg att ta med på bion. Innan du väljer vill vi

påminna om att godis ökar risken för karies i tänderna. Vad väljer du som tilltugg?

● Vindruvor & bananer

● Popcorn & choklad

● Lösgodis & läsk

Frihet 2:

Enkät för gruppen med transparent nudging:

Q.3.1.1. Du är bortbjuden på middag till dina vänner och ska köpa med dig vin som present.

Du ber om hjälp från personalen som presenterar dig för fyra olika alternativ, som alla skulle

passa perfekt till maten du vet ska serveras, men med lite olika karaktär. Genom att skapa en

stor kontrast mellan det dyraste vinet och det näst dyraste vinet så framstår det som mer

prisvärt. Vilket väljer du?

● Mycket fruktig smak med inslag av fat, plommon, färska örter, svarta vinbär, viol,

blåbär, peppar och choklad. 89 kr

● Ungdomlig, mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av plommon, viol, björnbär,

lakrits, körsbär och vanilj. 139 kr

● Mycket fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, svartpeppar, björnbär,

choklad, plommon, rosmarin och vanilj. 179 kr

● Nyanserad, fruktig smak med inslag av svarta vinbär, ceder, blåbär, färska örter,

mineral, lakrits och skogshallon. 349 kr

Q.3.1.2. Du ska på en andra dejt och vill bjuda din dejt på restaurang. Menyn behöver

beställas i förväg och på restaurangens hemsida får du fyra alternativ att välja på.
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Restaurangen har tagit lite extra betalt för osten för att alternativ 3 ska kännas mest prisvärt.

Vilket alternativ väljer du?

● Förrätt och huvudrätt 250 kr

● Huvudrätt och efterrätt 250 kr

● Förrätt, huvudrätt och efterrätt 350 kr

● Förrätt, huvudrätt, efterrätt och ostbricka 550 kr

Q3.2.3. Du funderar på att prenumerera på en ljudbokstjänst. Du får alternativet att antingen

betala per dag eller år. Oavsett vilket du väljer så kommer du inte att behöva tänka på

betalningen då den dras automatiskt från ditt konto. Prenumerationen har en månads

uppsägningstid oberoende av vilket alternativ du väljer och du behöver betala hela den

månaden. Många upplever att totala summor som dyrare och mindre värdefulla än kostnader

som är uppdelade per dag, även om det första alternativet är 0.12 kr dyrare per dag eller totalt

45 kronor dyrare per år än alternativ 2. Vilket alternativ väljer du?

● 3 kronor/dag

● 1050 kronor/år

Q3.2.4. Du får alternativet att donera en del av din lön skattefritt till en valfri

välgörenhetsorganisation. Summan kommer dras direkt från din lön och löneadministrationen

frågar om du vill donera per dag, månad eller år. Många upplever totala summor som dyrare

än kostnader som är uppdelade per dag. Detta även om det första alternativet är dyrare än

alternativ 2 och 3 med ca 0.4kr/dag. Vilket alternativ väljer du?

● 2 kronor/dag

● 50 kronor/månad

● 600 kronor/per år

Q3.3.5. Tycker du att man bör återanvända sin handduk på hotell? I syfte att påverka ditt val,

vill vi göra dig uppmärksam på att majoriteten av hotellgäster använder sin handduk mer än

en gång.

● Ja

● Nej
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Q3.3.6. Du har bestämt dig för att köpa en ny cykel för att pendla till skolan/jobbet. Du gör

lite research online och ser att cykelexperter rekommenderar cykeln Prima, men hittar också

lite andra alternativ. Vi vill påverka ditt val genom att lyfta att experter har valt ut en cykel

framför de andra. Vilken cykel väljer du?

Q3.4.7. Din farmor har gett dig ett presentkort på 150 kronor på Svenska Spel i julklapp för

att du ska kunna köpa dig en lott. Du presenteras för en rad alternativ på deras hemsida där

chansen att vinna och summan sätts i fokus för att ditt val ska påverkas. Vilket alternativ

väljer du?

● 3 lotter med 50% chans att vinna totalt 200 kronor

● 3 lotter med 8% chans att vinna totalt 25 000 kronor

● 3 lotter med 3% chans att vinna totalt 250 000 kronor

Q3.4.8. Du har precis börjat spara i fonder och får erbjudandet att för varje 1000 kronor som

du sparar på en av bankens fonder så kommer banken att ge dig ytterligare 200 kronor att

spara, men enbart om du väljer ett av de alternativ som banken ger dig. Genom att sätta risken

i fokus så vill banken påverka ditt val. Vilket alternativ väljer du?

● Fonden där risken är 5% att förlora pengarna och avgiften för fonden är 150 kronor/år
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● Fonden där risken är 15% att förlora pengarna och avgiften för fonden är 100

kronor/år

● Fonden där risken är 25% att förlora pengarna men det finns ingen avgift för fonden

Q3.5.9. Du är stressad och hungrig. På väg hem från skolan/jobbet stannar du på det lokala

grillköket för att få i dig något att äta innan du ska vidare och träna. Genom att be dig ta ett

djupt andetag och tänka efter vill vi få dig att resonera extra kring ditt val. Vilket alternativ

väljer du?

● Hamburgare

● Kebab

● Falafel

● Sallad

Q3.5.10. Genom att be dig tänka efter noga innan du svarar på frågan vill vi få dig att resonera

matematiskt och inte instinktivt och tänka över alla dina alternativ innan du svarar. Ett slagträ

och en boll kostar 12 kronor. Slagträet kostar tio kronor mer än bollen. Hur mycket kostar

bollen?

● 2 kronor

● 1 krona

● Går inte att avgöra

Q3.5.11. Hur många djur ser du på bilden? Genom att be dig använda din fantasi vill vi

påverka dig till att se utöver det uppenbara.
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● 5 djur

● 8 djur

● 11 djur

Q3.6.12. Genom att be dig tänka utanför boxen så vill vi att du tittar extra noga på linjerna

och överväger svaret innan du väljer alternativet. Vilken linje är längst?

● Linje 1

● Linje 2

● De är lika långa

● Går inte att avgöra

Q3.7.13. På din skola/arbetsplats har ni en tävling mellan olika studie/arbetsgrupper där den

grupp som rör mest på sig under veckan vinner. Du har 3,5 kilometer hemifrån till

skolan/jobbet. Genom att lyfta det faktumet att du bidrar till dina kollegor/klasskamraters

vinst eller förlust i tävlingen hålls du ansvarig för dina handlingar och detta i sin tur gör vi för

att påverka ditt val. På vilket sätt väljer du att ta dig till skolan/jobbet?

● Promenerar

● Åker kollektivt

● Tar bilen

Q3.7.14. Du har ärvt en större summa pengar och önskar investera en del av dem i aktier eller

fonder. Din partner säger till dig innan du investerar att hen kommer bli besviken på dig om

du inte tar miljön i beaktande när du väljer. Genom att vi sätter dig i situationen att någon kan
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tänkas bli besviken över ditt val hålls du ansvarig för dina handlingar och detta i sin tur gör vi

för att påverka ditt val. Vilket alternativ väljer du?

● Hög avkastning & hög miljöpåverkan

● Medelhög avkastning & oklar miljöpåverkan

● Låg avkastning & låg miljöpåverkan

Q3.8.15. Du har beställt en ny jacka online och hemsidan erbjuder dig olika alternativ att få

den levererad på. I syfte att påverka ditt val vill vi, innan du väljer, påminna dig om att genom

att välja en miljövänligare transport minskar du ditt klimatavtryck. Vilket alternativ väljer du?

● Instabox 39 kronor

● Postnord utlämningsställe 39 kronor

● Hemleverans 59 kronor

● Klimatkompenserad leverans 49 kronor

Q3.8.16. Du ska gå på bio tillsammans med dina två små syskonbarn. Strax innan du hämtar

dem går du inom affären för att köpa med tilltugg att ta med på bion. I syfte att påverka ditt

val vill vi innan du väljer påminna dig om att godis ökar risken för karies i tänderna. Vad

väljer du som tilltugg?

● Vindruvor & bananer

● Popcorn & choklad

● Lösgodis & läsk

Frihet 3:
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Varje enkät avslutas med följande:

Tack så mycket för att du bidragit till denna studie. Ditt deltagande är mycket värdefullt för

oss!

När studien är klar så kommer du få möjlighet att ta del av våra resultat på vår hemsida

tidigast i juli 2021.

Ha en fin dag!

Forskningspanelen

PS. Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att maila:

is2564sa-s@student.lu.se, ne2237jo-s@student.lu.se

Engelsk version av enkäten:

Varje enkät börjar med introduktion:

Welcome to this experimental study!

This study is conducted by two bachelor students registered at the Institution of Psychology at

Lund University. We are interested in understanding how decision-making processes can be

affected. When participating in this study you will be asked to answer 16 questions that is

relevant for our field of study. The questions are everyday questions and you will not be asked

to share any sensitive or personal information. Your answers will be completely confidential.

The study will take approximately 10 minutes of your time. You will have the opportunity to

access our results when the research is finalised. Your participation in this study is voluntary

and you can end your participation at anytime during the study.

If you would like to contact the responsible for the study please contact

ne2237jo-s@student.lu.se and/or is2564sa-s@student.lu.se

By clicking next you agree to the following:

- That your participation is voluntary

- That you are over the age of 18

- That you are aware of the fact that you can end your participation in this study at any

point and for any reason
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Enkät för kontrollgruppen:

Q1.1.1. You are invited to dinner at your friends house and want to bring wine as a gift. You

ask for help at the store and they present you with four different options, all which would fit

perfectly with the food you know will be served, but they all have slightly different character.

Which do you choose?

● Very fruity taste with hints of oak, plum, fresh herbs, black currants, violet,

blueberries, pepper and chocolate 139 SEK (approx 14 Euro)

● Youthful, very fruity taste with oak character, hints of plum, violet, blackberry,

liquorice, cherry and vanilla. 139 SEK (approx 14 Euro)

● Very fruity taste with oak character, hints of black currants, black pepper, blackberries,

chocolate, plums, rosemary and vanilla. 139 SEK (approx 14 Euro)

● Nuanced, fruity taste with hints of black currants, cedar, blueberries, fresh herbs,

minerals, liquorice and raspberries. 139 SEK (approx 14 Euro)

Q1.1.2. You are going on a second date and you want to take them out to dinner. The menu

needs to be pre-ordered and on the restaurants website you get four options to choose from.

Which menu do you choose?

● Starter and main course 250 SEK (approx 25 Euro)

● Main course and dessert 250 SEK (approx 25 Euro)

● Starter, main course and dessert 350 SEK (approx 35 Euro)

● Starter, main course, dessert and cheese platter 400 SEK (approx 40 Euro)

Q1.2.3. You are consider subscribing to a audiobook service. You get the alternative to either

pay per day or per year. Regardless of what you choose the payment will be drawn

automatically from your account and you don not need to think about it. The subscription has

one months notice period independent of which option you choose and you will have to pay

the full month. Which option do you choose?

● 3 SEK (approx 0,3 Euro)/day

● 1095 SEK (approx 110 Euro)/year
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Q1.2.4. You get the option to donate one part of your salary tax free to a charity of your

choice. The sum will be drawn directly from your salary and the payment office is asking if

you would like to donate per day, month or year. Which option do you choose?

● 2 SEK (approx 0,2 Euro)/day

● 61 SEK (approx 6 Euro)/month

● 730 SEK (approx 73 Euro)/year

Q1.3.5. Do you think one should use the towel more than once when staying at an hotel?

● Yes

● No

Q1.3.6. You have decided to buy a new bike for your daily commute to school/work. You're

doing some research online and find the following options. Which bike do you choose?

Q.1.4.7. Your grandmother has given you a gift card á 150 SEK (approx 15 Euro) at the

Swedish Gambling Agency (Svenska Spel) for Christmas so that you can buy yourself a

lottery ticket. On their website you are presented with a number of options. Which do you

choose?

41



● 3 tickets with a 50% chance of winning a total of 200 SEK (approx 20 Euro) and a

50% risk of losing 150 SEK (approx 15 Euro)

● 3 tickets with a 8% chance of winning a total of 25 000 SEK (approx 2500 Euro) and a

92% risk of losing 150 SEK (approx 15 Euro)

● 3 tickets with a 3% chance of winning a total of 250 000 SEK (approx 25 000 Euro)

and a 97% risk of losing 150 SEK (approx 15 Euro)

Q.1.4.8. You have just started to save in funds and get the offer that for every 1000 SEK

(approx 100 Euro) you save in one of the bank's funds the bank will give you an additional

200 SEK (approx 20 Euro) to save, but only if you choose any of the alternatives that the bank

provides you with. Which option do you choose?

● The fund where the risk is 5%, the return is 5% and the fee is 150 SEK (aprox 15

Euro)/year

● The fund where the risk is 15%, the return is 15% and the fee is 100 SEK (aprox 10

Euro)/year

● The fund where the risk is 25%, the return is 25% and there is no yearly fee for the

fund

Q.1.5.9. You are stressed and hungry. On your way home from school/work you stop buy the

local fast food restaurant to grab something to eat before you go to the gym. What do you

choose to eat?

● Hamburger

● Kebab

● Falafel

● Salad

Q.1.5.10. A baseball bat and a ball costs 12 Euro. The baseball bat costs ten Euro more than

the ball. How much does the ball cost?

● 2 Euro

● 1 Euro

● Unable to determine
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Q.1.6.11. How many animals do you see in this picture?

● 5 animals

● 8 animals

● 11 animals

Q.1.6.12. Which line is longer?

● Line 1

● Line 2

● They are equally long

● Unable to determine

Q.1.7.13. It is 3,5 kilometers from your house to school/work. How do you choose to get to

school/work?

● Walk

● By public transport
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● By car

Q.1.7.14. You have inherited a large amount of money and you wish to invest parts of it in

shares and funds. Which option do you choose?

● High return & high environmental impact

● Medium high return & unclear environmental impact

● Low return & low environmental impact

Q.1.8.15. You have ordered a new jacket online and the website offers you different delivery

alternatives. Which do you choose?

● Instabox 39 SEK (approx 4 Euro)

● Postnord delivery point 39 SEK (approx 4 Euro)

● Home delivery 59 SEK (approx 6 Euro)

● Climate compensated delivery 49 SEK (approx 5 Euro)

Q.1.8.16. You are going to the movies with your two young siblings. You go to the store to

buy snacks to bring to the movie before picking them up. What do you choose as snacks?

● Grapes & bananas

● Popcorn & chocolate

● Candy & soda

Frihet 1:
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Enkät för gruppen med icke-transparent nudging:

Q2.1.1. You are invited to dinner at your friends house and want to bring wine as a gift. You

ask for help at the store and they present you with four different options, all which would fit

perfectly with the food you know will be served, but they all have slightly different character.

Which do you choose?

● Very fruity taste with hints of oak, plum, fresh herbs, black currants, violet,

blueberries, pepper and chocolate 89 SEK (approx 9 Euro)

● Youthful, very fruity taste with oak character, hints of plum, violet, blackberry,

liquorice, cherry and vanilla. 139 SEK (approx 14 Euro)

● Very fruity taste with oak character, hints of black currants, black pepper, blackberries,

chocolate, plums, rosemary and vanilla. 179 SEK (approx 18 Euro)

● Nuanced, fruity taste with hints of black currants, cedar, blueberries, fresh herbs,

minerals, liquorice and raspberries. 349 SEK (approx 35 Euro)

Q2.1.2. You are going on a second date and you want to take them out to dinner. The menu

needs to be pre-ordered and on the restaurants website you get four options to choose from.

Which menu do you choose?

● Starter and main course 250 SEK (approx 25 Euro)

● Main course and dessert 250 SEK (approx 25 Euro)

● Starter, main course and dessert 350 SEK (approx 35 Euro)

● Starter, main course, dessert and cheese platter 550 SEK (approx 55 Euro)

Q2.2.3. You are consider subscribing to a audiobook service. You get the alternative to either

pay per day or per year. Regardless of what you choose the payment will be drawn

automatically from your account and you don not need to think about it. The subscription has

one months notice period independent of which option you choose and you will have to pay

the full month. Which option do you choose?

● 3 SEK (approx 0,3 Euro)/day

● 1050 SEK (approx 105 Euro)/year
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Q2.2.4. You get the option to donate one part of your salary tax free to a charity of your

choice. The sum will be drawn directly from your salary and the payment office is asking if

you would like to donate per day, month or year. Which option do you choose?

● 2 SEK (approx 0,2 Euro)/day

● 50 SEK (approx 5 Euro)/month

● 600 SEK (approx 60 Euro)/year

Q2.3.5. Many hotels ask their guests to use their towel more than once and 9 out of 10 guests

also tend to do so. Do you think one should use the towel more than once when staying at a

hotel?

● Yes

● No

Q2.3.6. You have decided to buy a new bike for your daily commute to school/work. You are

doing some research online and find that bike experts recommend the bike Prima, but you

also find some other options. Which bike do you choose?

Q2.4.7. Your grandmother has given you a gift card á 150 SEK (approx 15 Euro) at the

Swedish Gambling Agency (Svenska Spel) for Christmas so that you can buy yourself a
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lottery ticket. On their website you are presented with a number of options. Which do you

choose?

● 3 tickets with a 50% chance of winning a total of 200 SEK (approx 20 Euro)

● 3 tickets with a 8% chance of winning a total of 25 000 SEK (approx 2500 Euro)

● 3 tickets with a 3% chance of winning a total of 250 000 SEK (approx 25 000 Euro)

Q2.4.8. You have just started to save in funds and get the offer that for every 1000 SEK

(approx 100 Euro) you save in one of the bank's funds the bank will give you an additional

200 SEK (approx 20 Euro) to save, but only if you choose any of the alternatives that the bank

provides you with. Which option do you choose?

● The fund where the risk is 5% to lose money and the fee is 150 SEK (approx 15

Euro)/year

● The fund where the risk is 15% to lose money and the fee is 100 SEK (approx 15

Euro)/year

● The fund where the risk is 25% to lose money and there is no yearly fee for the fund

Q2.5.9. You are stressed and hungry. On your way home from school/work you stop buy the

local fast food restaurant to grab something to eat before you go to the gym. Take a deep

breath and reflect on your options, what do you choose to eat?

● Hamburger

● Kebab

● Falafel

● Salad

Q2.5.10. Think carefully before you answer and ask yourself if you have considered all the

options! A baseball bat and a ball costs 12 Euro. The baseball bat costs ten Euro more than the

ball. How much does the ball cost?

● 2 Euro

● 1 Euro

● Unable to determine
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Q2.6.11. How many animals can you see in this picture? Try to use your imagination as much

as possible!

● 5 animals

● 8 animals

● 11 animals

Q2.6.12. Which line is longer? Consider that the option might not be obvious and you might

need to think outside the box!

● Line 1

● Line 2

● They are equally long

● Unable to determine
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Q2.7.13. At your school/place of work you have a competition between different study

groups/teams where the group that exercises the most during the week wins. It is 3,5

kilometers from your house to school/work. How do you choose to get to school/work?

● Walk

● By public transport

● By car

Q2.7.14. You have inherited a large amount of money and you wish to invest parts of it in

shares and funds. Your partner tells you before you invest that they will be very disappointed

with you if you do not consider the environment when choosing. Which option do you

choose?

● High return & high environmental impact

● Medium high return & unclear environmental impact

● Low return & low environmental impact

Q2.8.15. You have ordered a new jacket online and the website offers you different delivery

alternatives. Before you choose we would like to remind you that by choosing an

environmentally friendly transport you reduce your carbon footprint. Which do you choose?

● Instabox 39 SEK (approx 4 Euro)

● Postnord delivery point 39 SEK (approx 4 Euro)

● Home delivery 59 SEK (approx 6 Euro)

● Climate compensated delivery 49 SEK (approx 5 Euro)

Q2.8.16. You are going to the movies with your two young siblings. You go to the store to buy

snacks to bring to the movie before picking them up. Before you choose we would like to

remind you that sugar increases the risk of caries. What do you choose as snacks?

● Grapes & bananas

● Popcorn & chocolate

● Candy & soda
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Frihet 2.

Enkät för gruppen med transparent nudging:

Q.3.1.1. You are invited to dinner at your friend's house and want to bring wine as a gift. You

ask for help at the store and they present you with four different options, all which would fit

perfectly with the food you know will be served, but they all have slightly different character.

By creating a large contrast between the most expensive wine and the second most expensive

wine, the second most expensive wine seems more affordable. Which do you choose?

● Very fruity taste with hints of oak, plum, fresh herbs, black currants, violet,

blueberries, pepper and chocolate 89 SEK (approx 9 Euro)

● Youthful, very fruity taste with oak character, hints of plum, violet, blackberry,

liquorice, cherry and vanilla. 139 SEK (approx 14 Euro)

● Very fruity taste with oak character, hints of black currants, black pepper, blackberries,

chocolate, plums, rosemary and vanilla. 179 SEK (approx 18 Euro)

● Nuanced, fruity taste with hints of black currants, cedar, blueberries, fresh herbs,

minerals, liquorice and raspberries. 349 SEK (approx 35 Euro)

Q.3.1.2. You are going on a second date and you want to take them out to dinner. The menu

needs to be pre-ordered and on the restaurant's website you get four options to choose from.

The restaurant is charging a little bit extra for the cheese to make option 3 feel more

affordable. Which menu do you choose?

● Starter and main course 250 SEK (approx 25 Euro)

● Main course and dessert 250 SEK (approx 25 Euro)

● Starter, main course and dessert 350 SEK (approx 35 Euro)
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● Starter, main course, dessert and cheese platter 550 SEK (approx 55 Euro)

Q3.2.3. You are consider subscribing to a audiobook service. You get the alternative to either

pay per day or per year. Regardless of what you choose the payment will be drawn

automatically from your account and you don not need to think about it. The subscription has

one months notice period independent of which option you choose and you will have to pay

the full month. The first option is 0.12 SEK more expensive per day or in total 45 SEK more

expensive per year than option 2. Which option do you choose?

● 3 SEK (approx 0,3 Euro)/day

● 1050 SEK (approx 105 Euro)/year

Q3.2.4 You get the option to donate one part of your salary tax free to a charity of your

choice. The sum will be drawn directly from your salary and the payment office is asking if

you would like to donate per day, month or year. The first option is more expensive than

option 2 and 3 with approximately 0.4 SEK/ day. Which option do you choose?

● SEK (approx 0,2 Euro)/day

● 50 SEK (approx 5 Euro)/month

● 600 SEK (approx 60 Euro)/year

Q3.3.5. Do you think one should use the towel more than once when staying at an hotel? In

order to influence your choice, we would like to draw your attention to the fact that a majority

of hotel guests use their towel more than once.

● Yes

● No

Q3.3.6. You have decided to buy a new bike for your daily commute to school/work. You are

doing some research online and find that bike experts recommend the bike Prima, but you

also find some other options. We want to influence your choice by highlighting that experts

have chosen one bike over the others. Which bike do you choose?
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Q3.4.7. Your grandmother has given you a gift card á 150 SEK (approx 15 Euro) at the

Swedish Gambling Agency (Svenska Spel) for Christmas so that you can buy yourself a

lottery ticket. On their website you are presented with a number of options where the chans of

winning and the sum is highlighted to influence you choice. Which do you choose?

● 3 tickets with a 50% chance of winning a total of 200 SEK (approx 20 Euro)

● 3 tickets with a 8% chance of winning a total of 25 000 SEK (approx 2500 Euro)

● 3 tickets with a 3% chance of winning a total of 250 000 SEK (approx 25 000 Euro)

Q3.4.8. You have just started to save in funds and get the offer that for every 1000 SEK

(approx 100 Euro) you save in one of the bank's funds the bank will give you an additional

200 SEK (approx 20 Euro) to save, but only if you choose any of the alternatives that the bank

provides you with. By highlighting the risk the bank wants to influence your choice. Which

option do you choose?

● The fund where the risk is 5% to loose money and the fee is 150 SEK (aprox 15

Euro)/year

● The fund where the risk is 15% to loose money and the fee is 100 SEK (aprox 15

Euro)/year

● The fund where the risk is 25% to loose money and there is no yearly fee for the fund
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Q3.5.9. You are stressed and hungry. On your way home from school/work you stop buy the

local fast food restaurant to grab something to eat before you go to the gym. By asking you to

take a deep breath and think about your options we would like you to reflect one more time

before choosing. What option do you choose to?

● Hamburger

● Kebab

● Falafel

● Salad

Q3.5.10. By asking you to think carefully before you answer we would like you to think

logically and not intuitively and consider all your options before you answer. A baseball bat

and a ball costs 12 Euro. The baseball bat costs ten Euro more than the ball. How much does

the ball cost?

● 2 Euro

● 1 Euro

● Unable to determine

Q3.5.11. How many animals can you see in this picture? By asking you to use your

imagination, we would like to influence you to look beyond the obvious.

● 5 animals

● 8 animals
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● 11 animals

Q3.6.12. By asking you to think outside the box, we want to influence you to look carefully at

the lines and consider your options before choosing. Which line is longer?

● Line 1

● Line 2

● They are equally long

● Unable to determine

Q3.7.13. At your school/place of work you have a competition between different study

groups/teams where the group that exercise the most during the week wins. It is 3,5

kilometers from your house to school/work. By highlighting the fact that you participate in a

competition with others, we want to highlight that you contribute to overall performance of

your team and hold you accountable for your actions and by doing so influence you choice.

How do you choose to get to school/work?

● Walk

● By public transport

● By car

Q3.7.14. You have inherited a large amount of money and you wish to invest parts of it in

shares and funds. Your partner tells you before you invest that they will be very disappointed
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with you if you do not consider the environment when choosing. By putting you in a situation

where someone can become disappointed in your choice we want to show that you are

accountable for your actions and by doing so influence your choice. Which option do you

choose?

● High return & high environmental impact

● Medium high return & unclear environmental impact

● Low return & low environmental impact

Q3.8.15. You have ordered a new jacket online and the website offers you different delivery

alternatives. In order to influence your choice, we would like to remind you that by choosing

an environmentally friendly transport you reduce your carbon footprint. Which do you

choose?

● Instabox 39 SEK (approx 4 Euro)

● Postnord delivery point 39 SEK (approx 4 Euro)

● Home delivery 59 SEK (approx 6 Euro)

● Climate compensated delivery 49 SEK (approx 5 Euro) (4)

Q3.8.16. You are going to the movies with your two young siblings. You go to the store to buy

snacks to bring to the movie before picking them up. In order to influence your choice, we

would like to remind you that sugar increases the risk of caries. What do you choose as

snacks?

● Grapes & bananas

● Popcorn & chocolate

● Candy & soda
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Frihet 3.

Varje enkät avslutas med följande:

Thank you so much for contributing to this study. Your participation is most valuable to us!

When the study is finalised you will get the opportunity to access our results on our website

earliest July 2021. Have a nice day!

The research panel,

PS. If you would like to get in contact with us please :

is2564sa-s@student.lu.se

ne2237jo-s@student.lu.se
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