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Sammanfattning
Denna studie utgår från två miljökampanjer som skapats med grund i Cacioppo & Pettys (1984)

“Elaboration likelihood model”, som kortfattat menar på att vi kan processa ett meddelande på

antingen ett s.k perifert- eller centralt plan. Utifrån detta har vi skapat två kampanjbilder med

fokus på miljöproblem, där den ena innehåller perifera- och den andra centrala budskap. Dessa

användes för att undersöka om det finns en korrelation mellan faktorerna attityd, motivation och

övertalning, med intresse för miljö som moderator för detta förhållande. Experimentet

genomfördes med en enkät, där varje konstrukt testades för respektive kampanjbild. Våra

konstrukt utgår dessutom från Katz (1960) “Functional theory of attitudes” och McGuires (2013)

“Communication -  Persuasion matrix”.

48 individer deltog i experimentet och populationen togs från ett icke-sannolikhetsurval.

Medelvärderna från vår insamlade data för respektive konstrukt och kampanjbild användes

senare för att utföra en korrelationsanalys. Konstruktens medelvärden mättes sedan mot vår

moderator, som var medelvärdet för miljöintresse hos experimentdeltagarna. Det framkom inga

signifikanta resultat från korrelationsanalysen.

Resultaten visade däremot i ett paired samples student’s t-test att det fanns en signifikant

skillnad för attityd konstruktet, där majoriteten visade en preferens för den perifera kampanjen.

Utöver detta fanns det inga signifikanta skillnader mellan kampanjerna på de övriga konstrukten

inom t-testet.

Sammanfattningsvis behövs vidare forskning göras på detta ämne för att få mer konkreta

resultat och för att utforska vilken typ av marknadsföring som bör riktas mot olika målgrupper.

Nyckelord: Elaboration likelihood model , Functional theory of attitude, Communication -

Persuasion matrix, Miljökampanjer, Perifera och Centrala budskap.
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Abstract

This study stems from two environmental campaigns which have been created with Cacioppo &

Pettys (1984) “Elaboration likelihood model” as a foundation, which in summary says that we

can process a message through a peripheral- or central mindset. Using this as a starting point, we

created two campaigns that focus on environmental issues, one contains peripheral- and the other

central cues. In order to investigate whether there is a correlation between the factors attitude,

motivation and persuasion, we used the subjects interest in the environment as a moderator to

test this relationship. The experiment was conducted through an web-based survey, where each

construct was tested for each campaign photo. Our constructs are also based on Katz (1960)

“Functional theory of attitudes” and McGuires (2013) “Communication - Persuasion matrix”.

48 individuals participated in the experiment and the population was drawn from a

non-probability selection. The mean-values that we collected from each construct and campaign

were later used to conduct a correlation analysis. The means-values for the constructs were then

measured against our moderator, which was the mean for the environmental interest of our

participants. There were no significant results in the correlation analysis.

The results that were concluded from a paired sample student’s t-test showed that there

was a significant difference between the peripheral- and central in terms of the attitude towards

the campaign. The majority of the participants showed a preference for the peripheral campaign.

Apart from the attitude factor, there were no significant results regarding the other remaining

factors.

In conclusion there needs to be more research regarding these subjects to get more

conclusive results, and to determine which kind of marketing should be aimed towards different

target groups.

Keywords: Elaboration likelihood model , Functional theory , Communication - persuasion

matrix, Environmental campaigns, Peripheral and Central messages.
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Förord
Ett stort tack till vår handledare Jean-Christophe Rohner som har ställt upp med att svara på de

frågor som vi haft och som gett oss vägledning genom vår studie. Tack vare din otroliga

kompetens och empati har du gett oss möjligheten att göra vårt bästa. Vi vill även tacka alla

deltagare som tog sig tid till att svara på vår enkät. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt.
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En kvantitativ undersökning om centrala och perifera budskap i

miljökampanjer
Enligt Naturskyddsföreningen (2021) slänger vi människor mer än åtta miljoner ton skräp i våra

hav varje år. Vi slänger både stora och små, s.k “mikroplaster”, som kan få allvarliga

konsekvenser för havets invånare då djuren fastnar i plasten eller äter de små plast partiklarna.

Naturskyddsföreningen skriver också att föroreningarna inte bara drabbar havsdjuren utan även

påverkar oss människor genom att vi äter fisk som fått i sig giftiga kemikalier,

Naturskyddsföreningen (2021).

Dagens moderna samhälle präglas idag av ett enormt informationsflöde där vi både

medvetet och omedvetet exponeras för olika typer av reklam. Att försöka påverka människor till

att köpa saker genom marknadsföring kanske ofta uppfattas som negativt, där vi som

konsumenter faller offer för den oändliga mängd reklam som finns. Men eftersom

marknadsföring används för att försöka påverka människors attityder och beteende, skulle vi

också kunna använda den för att hjälpa havslivet och minska föroreningarna av giftiga

kemikalier i naturen.

Därför har vi valt att undersöka hur vi kan använda oss av olika psykologiska teorier när

vi utformar reklambilder, för att på så effektivt sätt som möjligt försöka påverka vår målgrupps

attityder och beteende. Rapporten utgår till stor del från Richard Petty och John Cacioppos

(1984) “Elaboration likelihood model” som menar på att olika perifera eller centrala budskap i

reklamkampanjer påverkar människor olika mycket och på olika sätt, beroende på hur

engagerade och motiverade de redan är till frågan. Petty et. al (1984) skriver att den perifera

vägen är den väg vi använder när vi inte tänker igenom meddelandets innehåll och går mer på

“autopilot”, Och den centrala vägen använder vi när vi kognitivt anstränger oss för att förstå

budskapets innehåll.

Med utgångspunkt i ELM (Elaboration likelihood model) har vi utformat två

kampanjbilder med miljöfokus, där den ena innehåller perifera- och den andra centrala budskap.

Den perifera kampanjbilden innehåller en bild på en sköldpadda som fastnat i ett nät med en text

som lyder “stop plastic pollution”, och den centrala kampanjbilden innehåller statistik och fakta

om hur miljöförstörelsen påverkar havslivet. Vi har sedan använt dessa kampanjer för att mäta

huruvida våra beroende variabler, attityd, motivation och övertalning för respektive kampanj
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förändras i samband med vår moderator som är experimentgruppens egna intresse för miljön. Vi

har även jämfört våra beroende variabler för respektive kampanj utan vår moderator, för att

kunna se om det finns en preferens för någon utav kampanjerna.

För att undersöka attityder gentemot miljöfrågor har vi även utgått från Daniel Katz

“Functional theory of attitudes” (1960). Och slutligen för att undersöka kampanjbildernas

effektivitet har vi valt att utgå från William J. McGuires “Communication-persuasion matrix”

(1989). Rapporten presenterar även ny, relevant forskning som utgått från dessa teorier i syfte att

skapa positiva förändringar genom användningen av dessa psykologiska marknadsföringsteorier.

Teoretisk bakgrund
I detta stycke redogör vi för den teoretiska bakgrund som har legat till grund för vår

undersökning och även hur den nurvarden diskursen ser ut kring våra faktorer och kampanjer.. Vi

kommer även att presentera och lyfta de begrepp som är nödvändiga att för att kunna få en

djupare inblick i experimentets uppbyggnad. De teorier vi har valt kommer att användas för att

diskutera slutsatsen men även för att förklara de omständigheter runt omkring som skulle kunnat

påverkat vårt slutgiltiga resultat.

I den teoretiska bakgrunden har vi valt att dela upp “Elaboration Likelihood model” i två

olika rubriker eftersom vi ville lyfta vikten av hur meddelandets kvalitet och hur detta kan

påverka hur ett meddelande tas emot. Vi kommer även presentera nya, relevanta

forskningsstudier som utgår från teorierna vi använt oss av, för att få perspektiv på hur dessa kan

användas inom andra forskningsområden.

Elaboration likelihood model
Våra hypoteser grundar sig i teorin Elaboration likelihood model av Richard Petty och John

Cacioppo, som används för att förklara hur människor ändrar sina attityder beroende på hur

övertygande ett meddelande är. Enligt Petty och Caicoppo (1984) grundar sig teorin i att vi

processar information utifrån en tvåsidig process. I vissa kontexter är vi mer medvetna och

aktiva när vi läser av ett meddelande och i andra sker denna process automatiskt och mer

omedvetet. Huruvida vi processar ett meddelande på ett automatiskt- eller kontrollerat plan beror

på hur involverade eller intresserade vi är av meddelandets innehåll (Petty et. al, 1984). Enligt

Petty et. al (1984) är vissa typer av meddelanden mer effektiva när vi inte tänker igenom
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meddelandets innehåll och går mer på autopilot, medan andra typer är av meddelanden är mer

effektiva när vi är alerta och uppmärksammar innehållet.

Petty et. al (1984) skriver att Elaboration likelihood modellen använder den centrala

rutten till övertalning när vi tänker igenom meddelandets innehåll ordentligt och medvetet. När

vi använder den centrala rutten utgår vi från logik och starka argument och utifrån information

som vi fått tidigare genom erfarenhet, minnen, och kunskap. När vi använder den perifera vägen

så kommer vi vara mer mottagliga för meddelanden som innehåller mer ytliga och lättförståeliga

budskap. Perifera budskap kan exempelvis vara uppenbar expertis (t.ex en läkare i en vit

labbrock), trovärdighet (hur troligt budskapet eller personen verkar vara) eller attraktivitet hos

personen som kommunicerar budskapet (Petty et. al, 1984). Elaboration likelihood modellen

används för att predicera huruvida den tänkta målgruppen kommer förändra sina attityder

beroende på om de använder centrala eller perifera vägar när de processar ett meddelandets

innehåll.

Enligt Petty et. al (1984) kan vissa perifera budskap också fungera som bevis, som t.ex

kommunikatörens expertis eller trovärdighet. Men om personen blir övertygad av dessa signaler

och inte tänker igenom budskapet, t.ex om personen blir övertygad av ett meddelande för att en

person har på sig en vit labbrock, kommer vi använda perifera vägar. Petty, Cacioppo &

Schumann (1983) skriver också att perifera signaler kan ge upphov till olika emotionella

reaktioner, och kan därför vara effektiva för att förändra attityder till det utvalda objektet. Om

meddelandet exempelvis skulle innehålla en attraktiv källa (t.ex en kändis eller modell) kommer

detta få personen att uppleva positiva känslor som sedan kommer övergå till positiva känslor

gentemot produkten (Petty, et. al, 1983).

Enligt Petty och Caicoppo (1979) är två centrala faktorer avgörande för huruvida vi

kommer engagera oss i ett centralt eller perifert budskap, nämligen; motivation och förmåga. Vår

motivation innefattar vår tid och energi till att förstå budskapet och huruvida det har personlig

relevans för oss. Petty et.al (1979) skriver också att om budskapet har personlig relevans för oss,

dvs. påverkar våra mål, intressen eller välmående, så är vi mer benägna att använda den centrala

rutten. Då förlitar vi oss mer på tidigare kunskap och argumentens styrka än om det inte har

personlig relevans. Petty et. al (1979) menar att vår förmåga att ta till oss ett meddelande är i

relation till vår individuella  kognitiva kapacitet, och tid att tänka igenom meddelandet t

ordentligt. Elaboration likelihood modellen menar på att om vi inte har tillräckligt med kognitiv



4

kapacitet eller tid för att förstå innehållet i meddelandet, är vi mer mottagliga för perifera

signaler som inte kräver lika mycket av oss (Petty et. al, 1979).

Petty et. al (1983) skriver att det finns det andra faktorer som också kan påverka huruvida

vi processar budskapet på ett perifert- eller centralt sätt, t.ex om vi blir distraherade eller trötta.

Därför är motivation och förmåga avgörande för om vi kommer bli övertygande av vissa

meddelanden och inte andra. Om deltagarna processar meddelandet via den centrala rutten så

kommer det vara för att meddelandet har en hög personlig relevans för dem  (Petty et. al, 1983).

Meddelandets kvalitet

Kampanjer som framkallar negativa emotionella reaktioner hos mottagaren kan ha en stark

påverkan på huruvida en person kommer ta till sig budskapet och ändra sina attityder på ett

långsiktigt plan. Speciellt effektiva är kampanjer som utlöser rädsla. Petty et. al (1984) menar på

att Elaboration likelihood modellen även undersöker rädsla och övertalning. Rätt mängd rädsla

kan öka människors motivation till att förstå och ta till sig ett budskap. Det kan också öka

sannolikheten att det kommer skapa en förändring över sikt. Bevisligen bör kampanjer som vill

skapa en attitydförändring innehålla budskap som framkallar en lagom mängd rädsla hos sin

publik, så länge det innehåller tydlig, konkret information om vilka steg man kan ta för att

minska problemet.

Functional theory
I Artikeln “The functional approach to the study of attitudes”  skriven av Daniel Katz (1960)

beskriver han attityd som den predisposition en individ har när hen utvärderar symboler, objekt

eller olika aspekter av den värld individen lever i på ett gynnsamt eller ogynnsamt sätt. Katz

(1960) menar även på att åsikter är det verbala uttryckssättet för attityder, men förtydligar det

även med att attityder kan uttryckas på icke verbala sätt. Det icke verbala sätten som åsikter och

attityder kan speglas utåt är genom t.ex. ansiktsmimik eller kroppsspråk.

När Katz (1960) förklarar attityder menar han på att de är både affektiva och kognitiva.

Den affektiva delen av en attityd är det som är känslan av att gilla eller ogilla ett objekt, symbol

eller andra aspekter. Den kognitiva delen är de element eller egenskaper som beskriver objektet

för attityden samt hur den ställer sig till andra objekt (Katz 1960). Den kognitiva delen kallas

även ofta för övertygelser i dessa sammanhang eftersom den beskriver om hur något är eller hur
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det uppfattas av individen. När specifika attityder är organiserade till en hierarkisk struktur så

utgör dessa ett värdesystem. En individ behöver inte endast hålla en specifik attityd kring t.ex att

inte äta kött eller att slänga skräp i naturen, utan dessa kan ingå i ett större och mer systematiskt

organiserat värdesystem som rör miljöfrågor i helhet (Katz 1960).

Attitydernas dimensioner kan förklaras på ett mer precist och djupare sätt genom att hålla

isär begreppen övertygelser, känslor, värdesystem och attityder. Attitydernas intensitet refererar

till styrkan i den affektiva komponenten medan den kognitiva delen refererar till två

komponenter och dessa beskrivs som generaliteten/specificiteten hos attityden samt antalet

övertygelser som är kopplat till attityden (Katz 1960).  Antalet övertygelser och styrkan hos

attityden kopplat till ett värdesystem påverkar hur svårt det kommer att vara övertyga någon att

byta attityd kring ett objekt. Centralitet är det begrepp Katz (1960) använder sig av för att

förklara och referera till hur nära en individs värdesystem ligger i relation till deras självbild.

Med detta menar Katz (1960) på att desto närmare värdesystemet ligger till självbilden, desto

högre rangordning får värdesystemet för individen och är då mer centralt. Om värdesystemet är

nära kopplat till personens självbild kommer även detta att påverka processens komplexitet

gällande förändringar av attityder.

Försök till att ändra attityder kan göras genom att antingen rikta sig mot den affektiva

delen dvs. känslorna kopplat till attityden, eller gentemot den kognitiva delen dvs. övertygelsen

kopplat till attityden. Ändringar som uppstår i någon av komponenterna kommer att påverka den

andra, t.ex. om känslor försvagas eller förstärks i koppling till en attityd kommer det att ändra

hur övertygelsen kring objektet ser ut (Katz 1960).

Katz (1960) menar även på attityder uppfyller fyra olika funktioner för individen. Den

första funktionen som attityder har, är att den (1) besitter en instrumentell, justerande eller

utälitär funktion. Denna justerande funktionen beskrivs som de faktum att människor strävar

efter att maximera belöningarna som finns i den externa omgivningen och att minimera

bestraffningarna. Det vill säga att det är den justerande funktionen av attityden som utvecklar

positiva eller negativa attityder mot objekt beroende på om objektet uppfyller ett behov hos

individen eller om objektet medför en negativ påverkan. Den andra funktionen som attityder har

är (2) den ego defensiva funktionen. Den ego defensiva funktionen skyddar individen från att

uppmärksamma eller erkänna de basala sanningarna om sig själv eller de hårda sanningen om

den externa verkligheten. Denna funktion kan även beskrivas som den skyddsmekanism en
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individ har för att skydda individens ego och självkänsla från inre och yttre hot från

omständigheter som skapar känslor av osäkerhet och mindervärde. Med detta menar Katz att

attityder inte bara skapas av det objektet som attityden berör utan av även individens egna

emotionella och inre konflikter i relation till objektet.

Den tredje funktionen (3) är den värdesättande och uttryckande funktionen och beskrivs

som att individen får tillfredsställelse av att uttrycka attityder som ligger i linje med ens

personliga värderingar och självbild. Katz (1960) skriver också att genom att få uttrycka dessa

attityder kommer personen att komma närmare sin egen idealbild av hur hen borde vara. Ett

exempel på detta kan vara individer som klär sig på ett visst sätt för att förmedla och uttrycka

sina grundvärderingar och på så vis komma ett steg närmare till att förena självbilden och deras

idealbild av sig själva.

(4) kunskap funktionen av attityder är baserade på individens behov av att skapa en

adekvat struktur till sin omgivning. Detta kan även beskrivas som den funktion vars behov är att

söka kunskap och som hjälper individen att skapa strukturer, organisera och skapar mening för

sin omgivning. När en individ införskaffar ny information om ett objekt, kan attityden gentemot

detta ändra. Men endast under förutsättningen om att om den nya kunskapen påvisar att det finns

brister eller oregelbundenheter i den redan existerande attityd strukturen kring objektet.

Communication-Persuasion Matrix
Detta är ett ramverk som beskriver hur övertalning sker i kommunikation genom output och

input processer. McGuire (2013) presenterar matrixen som en 2-steg och 5-faktor modell för att

kunna förstå kampanjeffekter genom 13 olika steg från en större grupp människor, där målet är

att de ska mottaga, förstå och agera på ett budskap.

Steg 1 i modellen involverar de 5 faktorerna som används för att övertala publiken, eller

den grupp man vill framföra budskapet till. Dessa faktorer är de som McGuire kategoriserar som

input processer och som är viktiga att ha i åtanke när man planerar till hur man ska få ut sitt

budskap. Dessa fem faktorer är (1) källan, som informationen kommer ifrån, validiteten och

reliabiliteten den besitter. (2) meddelandet, stilen och organisationen av meddelandet man vill få

ut. (3) mottagaren, vilken demografi är det man försöker nå ut till, vilken livsstil och kapacitet

har denna gruppen. (4) kanal, på vilket sätt ska man sprida meddelandet med, om det är t.ex. med
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hjälp av tidningar, reklamer eller sociala medier. (5) kontexten, målet med hur väl meddelandet

ska tas emot, hur många ska ha sett meddelandet och hur många ska agera på meddelandet och

budskapet.

Steg 2 i modellen syftar till output processen och denna involverar 13 faktorer som följer

de fem faktorerna från steg 1. Output processen syftar till att förklara de steg ligger till grund för

hur individer tar emot och processar meddelanden eller budskap. Det 5 första stegen inom output

processen syftar till att (1) utsättas för meddelandet, (2) fokusera på meddelandet,(3) bibehålla

intresset för meddelandet, (4) förstå meddelandet och (5) tänka på meddelandet. När dessa 5

första stegen har genomförts kan man gå vidare på nästa del där man kan anta att mottagaren (6)

har utvecklat nödvändig kunskap kring meddelandet, (7) håller med om meddelande budskap, (8)

lägger den nya ståndpunkten kring meddelandet  på minnet och (9) mottagaren är kapabel till att

lyfta fram den nya ståndpunkten ur minnet vid ett senare tillfälle i en konversation med andra.

Det (10) steger syftar till att mottagaren bestämmer sig för att agera på meddelandet och steg

(11) till att göra den faktiska handlingen av att agera på meddelandet, om det nu meddelandet

t.ex. Innefattar att köpa en produkt eller ändra på ett beteendemönster. Steg (12) innefattar att

mottagaren utvärderar handlingen och (13) delar detta vidare till andra i sin omgivning om deras

nya ståndpunkt kring meddelandet, t.ex. genom att berätta att de har provat att källsortera efter

att ha sett en kampanj om miljön och att de uppskattade förändringen som föreslogs.

Nuvarande forskningsläge
Lumpkins, C (2010) undersökte hur Elaboration likelihood modellen kan användas för att testa

effektiviteten av att använda olika religiösa symboler och hur stark påverkan de har på

afro-amerikanska kvinnors attityder gentemot kampanjerna. För att testa detta användes en

faktoriell 2 x 2 design där deltagarnas grad av engagemang för bröstcancer-undersökningar

mättes gentemot den manipulerade variabeln - det kristna korset - i reklamkampanjer för

bröstcancer (Lumpkins 2010). Hypoteserna som låg till grund för undersökningen utgick från

ELM modellen och menade på att deltagare med lågt engagemang för

bröstcancer-undersökningar kommer ha mer fördelaktiga attityder gentemot kampanjen med

perifera budskap (innehöll den manipulerende variabel); och de som hade högt engagemang

kommer ha mer fördelaktiga attityder gentemot kampanjen utan perifera budskap (inte innehöll
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den manipulerende variabel) (Lumpkins 2010).  De kampanjerna som inte innehöll den

manipulerande variabeln ansågs vara kampanjer med ett centralt budskap.

I studiens design ingick det sex olika typer av kampanjer, och varje kampanj hade en bild

med den manipulerande variabel och en motpart utan, därmed fanns det slutligen tolv olika

kampanjer som användes. Dessa kampanjerna utformades på ett sådant sätt att de efterliknade de

kampanjer som brukar finnas i olika tidningar (Lumpkins 2010). Varje deltagare i studien blev

tilldelade ett paket av kampanjer där de ingick tre stycken med kors och tre stycken utan, vilken

av de tolv kampanjerna var randomiserade inuti paketen. Därefter fick deltagarna svara på frågor

som var kopplade till den beroende variabeln.

Lumpkins (2010) utförde ett dependent samples t-test för att se huruvida manipulationen

för variabeln kristet kors/inget kors påverkades eller inte. Manipulationen för kors/inget kors

visade ett signifikant resultat (p<.001), och den deskriptiva statistiken visade även att 65% av

deltagarna kom ihåg minst tre eller fler kors/inget kors betingelser korrekt (Lumpkins 2010).

Resultatet visade på en huvudeffekt för perifera budskap i reklamkampanjer, däremot visade det

också att både de med lågt- och högt engagemang för bröstcancer-undersökningar uppgav mer

fördelaktiga attityder gentemot den perifera kampanjen som innehöll den manipulerade variabeln

(Lumpkins 2010). Detta resultatet stöttar inte ELM-teorin och Lumpkins (2010)  diskuterar att

det skulle kunna bero på att viss data som samlades in, visade på att kvinnor som var mycket

involverade i ämnet bröstcancer uppgav att de processade och svarade godtyckligt på båda de

perifera och centrala kampanjerna. Denna datan föreslår därför att religion skulle kunna vara en

påverkande faktor i studien och Lumpkins (2010) förklara detta vidare med att frågorna som var

kopplade till märket eller sponsorerna av kampanjerna vara synonyma med varandra och

religiösa i sin natur. Detta skulle då även förklara varför individer som var mycket involverade

och lågt involverade svarade liknade på frågorna kopplade till hur de kognitivt processande

kampanjerna, speciellt med tanke på att deltagarna samlades in från olika typer av

samlingsplatser för kommunen eller kyrkor.

Lumpkins (2010) skriver slutligen att resultatet av studien dock visar på att det kristna

korset kan användas som en central del i en strategisk kommunikation där budskapet syftar till

att ändra attityder och beteenden till att vara mer fördelaktiga för att få afroamerikanska kvinnor

till att göra bröstcancer-undersökningar.
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Ivory., H, A (2019) undersökte hur sexuell orientering hos par i reklamkampanjer

påverkar heterosexuella tittares responser utifrån ELM-modellen. Även Ivory (2019) använde en

faktoriell experimentdesign för att testa variablerna sexuell orientering, argumentets styrka,

engagemang och attityder gentemot homosexualitet. Detta testades för att mäta heterosexuella

tittares attityder beroende på vilket par som porträtterades, reklamkampanjen, märket, produkten,

köpintentioner och minne (Ivory, 2019). Resultatet visade att deltagarna var accepterande av

reklamkampanjer med lesbiska porträtteringar och visade mer negativa attityder gentemot

homosexuella manliga porträtteringar, däremot var attityder gentemot heterosexuella och

lesbiska reklamkampanjer liknande (Ivory, 2019). Hur stark preferens som deltagarna hade

gentemot reklamkampanjen var beroende av deras attityder gentemot homosexuella (Ivory,

2019). Deltagarna med lågt engagemang visade mer negativa attityder gentemot homosexuella

porträtteringar än mot heterosexuella porträtteringar i kampanjebilderna, vilket indikerade på att

sexuell orientering kan ha varit en perifer signal som hade en negativ påverkan på attityderna

gentemot de par som porträtterades i kampanjebilderna (Ivory, 2019).

I en studie av Craig R. Hullett and Franklin J. Boster (2001) var syftet att utröna om det

går att förena metoden som används idag för att mäta de värde-uttryckande och social-justerande

funktionerna hos attityder med det äldre sättet från  ursprungliga teorin “functional theory of

attitudes” av Katz (1960).

För att undersöka om det går att förena det gamla och nya sättet att mäta de

värde-uttryckande och Social-justerande funktionerna, undersökte Hullett & Boster (2001) om

man kunde använda sig utav egenkontroll-mätningar (“self-monitoring scale”), vilket är den

metoden som ses som det “nya” sättet att mäta på. Det gamla sättet att mäta dessa funktionerna

går ut på att det inte går att endast ställa frågor kopplade till de enskilda funktionerna utan att

undersöka det underliggande faktorerna till varför individen svarar som den gör. Detta beror på

att specifika attityder kan tjäna flera olika funktioner samtidigt och är beroende på individen som

attityden tillhör. För att undersöka om det var möjligt att förena det gamla och nya sättet att mäta

dessa två attityd funktioner lät Hullet & Boster (2001) 144 elever på en högskola i USA svara på

frågor kopplade till skolavgifter.

Eleverna fick först svara på en rad olika frågor i en egenkontroll-mätning som mätte

faktorn “other-directness” och fick instruktionerna att svara snabbt så de inte hann tänka efter för

mycket. Faktoren  “Other-directness”, beskriver i vilken grad en individ ändrar på eller anpassar
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sitt beteende eller sina värderingar efter andra människor. Dessa frågorna besvarades med hjälp

av alternativen sant eller falskt. Utöver denna egenkontroll mätning fick de även svara på

skalfrågor kopplade till Schwartz value inventory. I denna del av frågorna fick de ge ett svar på

en skala 1-10 utifrån hur viktigt de ansåg att ett visst ämne var. Dessa ämnena som är kopplade

till Schwartz value inventory tar bland annat upp faktorer som makt, säkerhet och tradition.

En vecka efter att deltagarna fick svara på de initiala skal-frågorna och egenkontroll

mätningarna, fick de mottaga ett påverkans meddelande, som antingen syftade till att påverka

dem utifrån konformitet (den social-justerande funktionen) eller utifrån dem själva (den

värde-uttryckande funktionen). De fick även svara på en ny egenkontroll-mätning som mätte

deltagarnas perceptioner om meddelandet, kvaliteten i meddelandet, hur engagerade de är av

ämnet i meddelandet osv.  Sedan analyserades den insamlade datan för att se om det fanns en

samstämmighet/kovarians mellan faktorerna som undersöktes.

Hullet & Bosters (2001) menade att genom att mäta och jämföra svaren från deltagarna

utifrån vilken typ av meddelande de fick mottaga och deras poäng från de olika ämnena i

Schwarts value inventory samt mätningarna av “other-directness” så borde det finnas en

kovarians mellan faktorerna som visade på om de olika mät-sätten skulle gå att förena med

varandra. Studiens resultat visade dock att det inte fanns en samstämmighet mellan faktorerna

och “other-directness” och därför gick det inte att förena det gamla och nya sättet att mäta de

värde uttryckande- och socialt-justerande funktionerna på (Hullet & Boster, 2001). Ett annat

intressant resultat som studien visade på var att graden av hur mycket testdeltagare ändrat sin

attityd var mer beroende på hur väl budskapet i meddelandet matchade deras egna värderingar

och att faktorn “other-directness” inte påverkade deltagarna i lika stor utsträckning som Hullet &

Boster (2001) först trodde.

I en studie av Mbilinyi at.al (2008) beskriver dem hur de använde McGuire’s

communication-persuasion matrix när de utformade en marknadsföringskampanj.

Målgruppen som kampanjen riktade sig mot var män som är våldsamma i relationer och

som inte genomgått någon slags behandling för detta tidigare. Syftet med kampanjen var därför

att få dessa män att ringa in till en hjälplinje som uppmanade till att de skulle skriva in sig på ett

hjälpprogram (Mbilinyi at.al, 2008). I utformandet och implementeringen av kampanjen använde

Mbilinyi at.al (2008) McGuire’s input-output matrix. Denna process utfördes i två steg, där det

första var att skapa, planera och implementera kampanjerna. För att sedan mäta hur
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framgångsrika kampanjerna var, mätte de antalet inringningar till hjälplinjen och hur många som

skrev in sig på hjälpprogrammen (Mbilinyi at.al, 2008). I det andra steget reviderade dem

kampanjerna utifrån McGuire’s matrix, för att sedan implementera den igen med de nya

ändringarna.

Den första kampanjen riktade sig till alla män som var över 18 år och den reviderade

riktade den sig mot män i olika subgrupper, som de fick tag på i mindre nyhetskanaler som

exempelvis tidningar eller på radiokanaler. I den första kampanjen fick de in 82 telefonsamtal

och 24 inskrivningar över en period på 22 veckor, vilket motsvarar ungefär 4 samtal och en

inskrivning i veckan (Mbilinyi at.al, 2008). I den reviderade kampanjen fick de 124 inskrivningar

efter 55 veckor, vilket motsvarar ungefär 8 samtal och 3 inskrivningar i veckan. Slutsatsen för

studien är därför att McGuire’s communication-persuasion matrix fortfarande är relevant och

effektiv vad det gäller kommunikation som rör övertalning (Mbilinyi at.al, 2008).

Nancy Rhodes, Jennifer Toole och Laura M. Arpan (2016)  syftade i en studie till att se

om miljövänliga attityder gick att förstärka genom påverkans meddelanden i en narrativ kontext.

Detta gjorde de genom att undersöka effekterna av att läsa pro-miljö meddelanden i en narrativ

kontext och om detta resulterade i att deltagarnas intentioner ökade till att agera mer

miljövänligt. Det var 332 deltagare i studien som först fick svara på ett frågeformulär, där

frågorna var kopplade till miljönbeteenden eller objekt. En vecka senare fick deltagarna sedan se

ett tv-klipp med antingen ett pro-miljö meddelande eller ett utan.

Undersökningsdeltagarna fick därefter fylla i ett formulär och svara på frågor om  hur

enkelt det är för individen att ta fram och aktivera minnen gällande en attityd kring ett ämne eller

objekt samt om det är en positiv eller negativ attityd. Rhodes, Toole & Arpan (2016) predicerade

att en förstärkning av miljövänliga attityder i samband med pro miljö-meddelanden sker genom

tillgängligheten av attityderna, vilket i sin tur gör det möjligt att predicera om en individ kommer

att ha en avsikt att delta i miljövänliga beteenden eller inte. Resultatet i studien visade att en

narrativ programmering av beteenden fungerade som ett sätt att förstärka miljövänliga attityder

genom att få de specifika beteenden som visades i tv-klippen att framstå som enkla att delta i.

De visade även på att  ökad tillgänglighet av attityder, mot ett specifikt beteende som uppvisas

eller diskuteras i program, leder till ökad tillgänglighet av attityder kopplade mot diskuterade

ämnet men även avspeglas på andra miljövänliga beteenden, också leder till ökad avsikt att delta
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i den typen av beteenden. Avslutande menar Rhodes, Toole & Arpan (2016) att undersökningen

visar på vikten av att ta den förstärkande funktionen i övertalning i beaktning.

Syfte och hypoteser
Studien undersöker huruvida deltagarna föredrar den perifera- eller centrala miljökampanjbilden

beroende på hur stort intresse dem har för miljöfrågor generellt. Detta undersöker vi genom att

utföra korrelationsanalyser där vi jämför miljöintresse med faktorerna attityd, motivation och

övertalning för respektive kampanjbild. Vi valde att undersöka faktorerna attityd, motivation och

övertalning för att dessa är komponenter i de teorier vi använt oss av i vår studie. Vi är även

intresserade av att undersöka om det finns en preferens för antingen den perifera- eller centrala

kampanjbilden generellt, utan en speciell koppling till intresse för miljöfrågor. För att göra detta

använder vi oss utav ett paired samples student t-test.

I vår undersökning använde vi oss utav ett deduktivt förhållningssätt när vi utformade

våra hypoteser (Svartdal 2016). Vi utgick då ifrån Richard Petty och John Cacioppos (1984) teori

om Elaboration likelihood model. Faktorn “motivation” grundar sig i ELM, och ingår som en del

i enkätundersökningen för att undersöka huruvida graden av motivation hos målgruppen

påverkar om de processar meddelanden på ett perifert- eller centralt sätt (1984). Faktorn som

avser att mäta attityd är grundad på Katz teori om “the functional approach of attitudes (1960). I

enkätundersökning ställs frågor som är kopplade till testdeltagarnas attityder gentemot

kampanjbilderna ser ut för att sedan kunna jämföra detta med övriga konstrukt och hur de

påverkar varandra. Faktorn övertalning grundar sig i Mcguire’s “communication-persuasion

matrix” för att kunna mäta huruvida testdeltagare har mottagit och blivit övertalade av

meddelandet i kampanjbilderna.

Studiens syfte är även att bygga vidare på dessa teorier utifrån relevanta forskningsstudier

som undersöker liknande frågeställningar och hypoteser. I vår första hypotes, predicerar vi

utifrån ELM att de individer som har ett högre intresse för miljöfrågor kommer att få en högre

poäng på faktorerna attityd, motivation och övertalning för kampanjen med centrala budskap.

Detta eftersom att den centrala kampanjen är utformad för individer som kommer att lägga mer

tid på att försöka förstå budskapet och argumenten som framförs i kampanjen. I andra ändan av

sambandet innebär detta att perifera budskap kommer att vara mer effektiva för individer som

inte har ett högt intresse för miljöfrågor. Med detta innebär det att de kommer att få en högre

poäng i de kategorierna som mäter attityd, motivation och övertalning för den perifera
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kampanjen än i den centrala kampanjen. Den perifera kampanjen är utformad för att väcka

intresse och känslor hos individer.

Resultaten som Lumpkins (2010) fick fram visade också att det fanns en preferens

gentemot den perifera kampanjbilden, oberoende grad av engagemang. Därför predicerar vi vår

andra hypotes, att det finns en signifikant skillnad oavsett intresse mellan faktorerna för attityd,

motivation och övertalning för respektive kampanj. Med detta menar vi att det kommer finnas en

skillnad mellan respektive kampanj och konstrukt som kommer att påvisa att det finns en

preferens för den ena eller den andra kampanjen.

Våra hypoteser är därför följande:

1. Vid högre intresse påverkas attityd, motivation och övertalnings-faktorerna till att vara

mer fördelaktig gentemot den centrala kampanjen. (Vid lägre intresse påverkas attityd,

motivation och övertalnings faktorerna till att vara mer fördelaktig gentemot den perifera

kampanjen).

2. Oavsett intresse finns det en skillnad mellan den centrala och den perifera kampanjen vad

det gäller faktorerna attityd, motivation och övertalning.

Metod

Deltagare /urval
Vår hypotes och syfte är inte specificerat för en enskild population. Vi har därför ett stickprov

från ett icke-sannolikhetsurval som urvalsgrupp. Utöver detta har vi även haft ett

bekvämlighetsurval då vi samlat in deltagare till experimentet efter vad som har funnit

tillgängligt för oss. I processen av insamlandet av populationen skedde det även ett

snöbollsurval, vilket ökade vår populations pool som deltagarna samlades in från (Bryman

2018).

Antalet deltagare som deltog i experimentet var 48 stycken. Utav våra 48 deltagare var

det 16 identifierade sig som män, 30 som kvinnor, en som icke-binär och en som inte ville ange

kön. I enkäten där perifera bilden visades först deltog 23 stycken och i enkäten där den centrala

bilden visades först deltog 24 stycken. Av deltagarna var 21 stycken i åldrarna mellan 18-25, 11
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stycken i åldersspannet för 26-35, 5 stycken som var 36-45, 4 stycken som var mellan 46-55 och

6 stycken som var över 55 +.

Design
Svartdal (2016) framför vikten av att ha en bra design när man utformar sina experiment. Vi

valde att använda oss av en repeated measure design. Experimentet får en hög intern validitet när

man använder sig av en repeated measure design eftersom att varje försöksperson fungerar som

sin egen kontroll. Vårt experiment utfördes i en enkätform och för att få en repeated measures

design använde vi oss utav två olika enkäter. Båda enkäterna hade samma upplägg och frågor,

den enda skillnaden som gjordes på enkäterna var ordningsföljden som kampanjerna

presenterades i.

I enkäterna samlade vi vår data om våra beroende variabler, attityd, motivation och

övertalning i relation till våra oberoende variabler som bestod av våra respektive kampanjer. I

enkäterna samlade vi även in den data som låg till grund för vår moderator som hänvisar till nivå

av miljöintresse hos testpersonerna. För att förebygga att störande variabler så som sekvens

effekter skulle påverka våra data, valde vi att sätta in en counterbalance eller motbalansering.

Motbalanseringen bestod av att byta ordningsföljden på kampanjbilderna (Svardal 2016).

Procedur/material
I utformningen av våra två kampanjbilder utgick vi från centrala- och perifera signaler utifrån

Elaboration likelihood model. Vi använde oss av hemsidan https://www.canva.com/ för att skapa

och utforma designen på våra kampanjer. Vi designade två reklamkampanjer, där den ena

innehöll perifera budskap och den andra centrala. I (figur 1) föreställde den perifera

kampanjbilden en bild på en sköldpadda som var insnärjd i ett gammalt fiskenät med texten

“stop plastic pollution”. I (figur 2) innehöll den centrala kampanjbilden en bild med mörkt vatten

med fakta och text. Denna kampanjbilden hade även en överskrift där det stod “there will soon

be more plastic in our ocean than fish’’ där “ be more plastic” stod med röd text istället för vit. I

botten fanns även vårt andra budskap med som är “stop plastic pollution”.



15

När vi skapade den perifera bilden utformades den i syftet att vara mer ytlig och

emotionellt laddad. Den centrala kampanjen byggde mer på rationella- och djupgående argument

om konsekvenserna av nedskräpning i naturen, samt dess negativa påverkan på djurlivet.

Båda kampanjerna utformades med McGuires (2013) fem första output processer i åtanke där

deltagarna skulle utsättas för meddelandet, fokusera på meddelandet, bibehålla intresset för

meddelandet, förstå meddelandet och komma ihåg meddelandet som kampanjerna försöker

framföra.

Figur 1. Perifa kampanjbilden. Figur 2. Centrala kampanjbilden.

Datainsamlingen införskaffades på Sunet (https://sunet.artologik.net/) som är en webbaserad

tjänst för enkätutformning under tidsperioden 15/11/21 - 30/11/21, där vi även utformade

enkätundersökningarna. Enkätundersökningen bestod av 12 olika sektioner och innehöll 32

frågor med obligatoriska svarsalternativ.  De tre första sektionerna syftade till att samla in

samtycke och data om ålder och kön från experimentdeltagarna. I den första sektionen, där

samtycket samlades in, gavs även information om experimentets syfte och innehåll. Ett krav för

att deltagarna skulle kunna fortsätta till sektion två var att de skulle bekräfta att de vara över 18

år samt bekräfta att de hade samtyckt till att delta i studien. Detta gjordes för att deltagaren själv

skulle kunna lämna eget samtycke utan vårdnadshavares intyg.
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Den andra och tredje sektionen innehöll frågor kopplade demografi (kön, ålder). Den

demografiska frågan om deltagarnas kön var inte obligatorisk, eftersom deltagarna själva kunde

välja att inte vilja ange kön.

I sektion fyra och åtta fick deltagarna antingen se först den perifera och sedan den

centrala, eller först den centrala och sedan den perifera kampanjbilden. Detta var beroende på

vilken av de två enkäterna som deltagaren hade svarat på.

Efter detta fick de gå vidare till sektion fem, där frågor om hur deras attityd till

kampanjbilden såg ut. Detta inkluderade frågor så som “ Jag tilltalas av den här kampanjen”

eller “ jag tycker att detta är en välgjord kampanjbild ”.

I sektion sex fick de svara på frågor som mätte konstruktet motivation och hur detta var

kopplat till kampanjbilden som de tidigare sett. I detta ställdes frågor såsom “Efter jag har sett

den här kampanjen vill jag agera mer miljömedvetet” och “Efter jag har sett den här kampanjen

kommer jag vara motiverad till att källsortera mer” .

I sektion sju ställdes frågor som var kopplade till kampanjens övertalningsförmåga,

exempel på frågor som ingick i detta avsnitt är “Jag upplever att att den här kampanjen har ett

viktigt budskap” och “Jag tror att jag kommer att komma ihåg den här kampanjen vid ett senare

tillfälle”.

Sektion 9 -11 upprepas föregående frågor, fast för den kampanjen som deltagaren inte

tidigare sett. I sektion 12 ställs frågorna om deltagarnas intresse för miljö, och dessa är mer

personliga som syftar till att handla inte enbart om attityd mot miljö utan även om aktiva

beteenden. Exempel på frågor som ställts är “Jag anstränger mig aktivt i vardagen för att

förbättra miljön i de aspekter jag kan” och “Jag konsumerar media som handlar om miljö”.

Svaren på alla frågor gavs i form av en likertskala, där alternativen de kunde välja på såg

ut som följande; Instämmer inte alls, instämmer inte helt, varken instämmer eller inte, instämmer

delvis och instämmer helt.

Frågorna som avser att testa konstrukten är även utformade med internreliabiliten i

åtanke. Det vill säga att våra indikatorer för våra variabler är oberoende av varandra och frågorna

som avser för att testa detta inte påverkar varandra utan kan användas var för sig och för att testa

korrelationer och samband mellan dessa variabler (Svartdal 2016).

Med input processernas fem steg i åtanke valde vi att lägga ut våra webbaserade enkäter

på Facebook, där den skulle kunna få störst spridning utifrån den tidsramen som vi hade. Detta
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gjorde även att vi kunde nå ut till den demografi vi var ute efter att undersöka samt kunna

skräddarsy vårt inlägg för att kunna fånga upp fler deltagare (McGuire 2013). I Facebookinlägget

fanns även en länk som våra Facebook-vänner kunde klicka på länken för att komma till

undersökningen.

Eftersom vi hade två olika enkäter, valde vi att dela varsin enkät på våra

Facebook-väggar för att på så sätt få ett större urval till experimentet. Inlägget med länken till

experimentet kunde även delas vidare till andra personers Facebook-väggar. Länken delades

vidare till fem andra personers Facebook-väggar och detta skapade i sin tur ett snöbollsurval.

Enkäten stängdes ner efter ca 3h när vi fått in ett tillräckligt stort urval för att kunna genomföra

experimentet.

Dataanalys
Svaren på enkäterna  sammanställdes i Excel (Version 2111 Build 16.0.14701.20206) och

svarsalternativen på frågorna kodades med en likertskala på följande sätt: instämmer inte alls (1),

instämmer inte helt (2), varken instämmer eller inte (3),  instämmer delvis (4), instämmer helt

(5). Med det omkodade svaren tog vi fram medelvärde för varje konstrukt (attityd, motivation

och övertalning) och för kampanjerna. Medelvärderna för våra konstrukt användes som våra

beroende variabler. Vi sammanställde även medelvärdet för intresse för miljöfrågor hos

deltagarna som blev vår moderator.

För att analysera datan använde vi statistikprogrammet Jamovi (version 1.6.23) för att

utföra den deskriptiva analysen, vårt paired samples t-test och våra korrelations-mätningar. I

korrelations mätningarna användes Pearsons r för att få ut vilka variabler som korrelerar i

samband med vår moderator.Vi utförde en box plot med hjälp av Jamovi för att utesluta att det

förekom outliers/extremvärden bland vår insamlade data. Utöver detta valde vi att plocka ut 4

randomiserade stickprov och räkna ut dessa individers värden för hand för att säkerställa att

datan som inkommit stämde överens med det resultatet vi fick fram från vår box plot. Det vi kom

fram till var att inga outliers/extremvärden förekom och att vi kunde använda all data som vi

samlat in, dvs våra 47 enkätsvar.

När vår data hade sammanställs valde vi även att göra ett histogram för att se huruvida

datan var normalfördelad eller inte. Det vi upptäckte var att datan var normalfördelad på alla

konstrukter utom på den som behandlade värdena för ‘attityd’ på den perifera kampanjen. Detta
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undersökte vi vidare genom att kolla på skevhet och kurtosis. Vi valde att inte använda oss utav

Shapiro - wilks då vi har ett för litet urval för att det ska ge tydliga utslag. När man har mindre

grupper, som vi har, är det därför mer relevant att använda sig utav värdena för skevhet och

kurtosis för att undersöka om resultatet är normalfördelat eller inte (Navarro & Foxcroft, 2019).

Värdena för konstruktet attityd visade på ett värde för skevhet på - 0.645 samt ett kurtosis värde

på -0.265 för den perifera kampanjen.  För den centrala kampanjen låg värdet för skevhet på -

0.426 och värdet för kurtosis låg på - 0.553. Dessa värden visar på att trots att normalitetens

överträdelse på attityd konstruktet för respektive kampanj kan vi lita på resultatet. Dessa

jämfördes senare även med konfidensintervallen som låg på 95% (Navarro & Foxcroft, 2019).

Etik
Svartdal (2016) tar det upp de olika etiska aspekterna som är viktiga för oss som

forskningsledare att tänka på i utformandet av vår studie. Vi har haft dessa i åtanke när vi har

konstruerat studien så att det inte skulle skapa några problem vad det gället etik.

Vi har varit noga med att att samla in informerade samtycken från alla deltagare som har

varit med i studien. I samband med insamlandet av samtycke gav vi även information om

rättigheten att kunna dra sig ur när som helst under experimentets gång (Svartdal, 2016). Detta

gjorde vi genom att lägga till en obligatorisk ruta i början av enkäten och om man inte gav

samtycke kunde man inte fortsätta vidare till resten av enkäten. Vi har även sett till att skydda

deras personuppgifter genom att låta enkäten vara anonym samt att vi inte sparade enkätsvaren

efter att all data var sammanställd (Svartdal, 2016). Men eftersom vi har delat ut denna enkät till

Facebook-vänner, har vi även sett till att de frågor som är kopplade till forskningspersonernas

identiteter är något vagt ställda med ett relativt stort spann mellan alternativen utan att detta

påverkar resultatet. Detta har vi gjort för att undvika att vi som forskningsledare ska kunna ta

reda på vem som har svarat på vilken enkät. I samband med färdigställandet av studien skapade

vi ett nytt inlägg där vi informerade om att de som hade deltagit i studien kunde vidare kontakta

oss för att få en kopia av studien om de var intresserade av att få reda på vad resultatet blev.
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Resultat
Paired samples student t-test
Vi började med att testa vår andra hypotes “Oavsett intresse finns det en signifikant skillnad

mellan den centrala och den perifera kampanjen vad det gäller faktorerna attityd, motivation

och övertalning” och detta gjorde vi genom att göra ett paired samples student t-test. I detta

t-testet jämförde vi de respektive kampanjernas medelvärde (dvs; attityd, motivation,

övertalning) med varandra. För faktorn attityd, jämfördes medelvärderna för den centrala

kampanjen (M = 3.61, SD = 0.853) med den perifera kampanjen (M = 3.98, SD = 0.873).

Generellt fanns en liten preferens gentemot den perifera kampanjen jämfört med den centrala

kampanjen. Det kan vi även se i resultatet i t-testet när vi undersöker skillnaden i medelvärde

mellan dem centrala och perifera kampanjerna. Resultatet visade ett signifikant värde för attityd

faktorn (t(45) = 2.14, p< .05, d = 0.312).

För faktorn motivation jämförs medelvärdet för den centrala kampanjen (M = 3.16, SD =

1.018) med medelvärdet för den perifera kampanjen (M = 3.39, SD = 1.047). Skillnaden i

medelvärde för motivations konstruktet visade inget signifikant resultat (t(45) = 1.54, p> .05, d =

0.225). Slutligen för konstruktet övertalning jämförs medelvärdet för den centrala kampanjen (M

= 3.39, SD = 0.790) med medelvärdet för  den perifera kampanjen (M = 3.62, SD = 0.944).

Skillnaden i medelvärde för övertalnings konstruktet visade inget signifikant resultat (t(45) =

1.62, p> .05, d = 0.237).

Tabell 2. Paired Samples Student’s T-Test

statistic df p Effekt storlek

Perifera k. attityd Centrala  k. attityd Student's t
2.14 46.0 0.038 Cohen's d 0.312

Perifera k. Motivation Centrala k. motivation Student's t
1.54 46.0 0.129 Cohen's d 0.225

Perifera k. övertalning Centrala k. övertalning Student's t
1.62 46.0 0.112 Cohen's d 0.237
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Korrelationsanalyser
För att undersöka hypotes 1 “ Vid högre intresse påverkas attityd, motivation och övertalnings

faktorerna till att vara mer fördelaktig gentemot den centrala kampanjen” gjorde vi en

korrelationsanalys. I denna korrelationsanalysen räknade vi ut differensen från våra konstrukt

medelvärden från respektive kampanj och jämförde dessa mot vår moderator, som var nivån av

försökspersonernas intresse. Ett exempel på hur vi räknade ut differensen för attityd konstruktet

såg ut på följande vis: attityd differens = centrala kampanjens attityd medelvärde - perifera

kampanjens attityd medelvärde. Detta upprepas för varje konstrukt för att få ut differensen som

vi sedan kunde mäta mot vår moderator i korrelationsanalysen. Medelvärdet för

experimentdeltagarnas intresse låg på 3.33 med en standardavvikelse på 0.557.

Resultaten vi fick fram var att attityd-differensen inte korrelerar med medelvärdet för

miljöintresse eftersom vi fick fram ett resultat genom pearsons r och det visade på att r(45)= -

0.029. När vi jämförde attityd differensen med miljöintresset får vi även ut ett p-värde på 0.849,

vilket betyder att detta inte är ett signifikant resultat.

I korrelationen för motivation differensen och miljöintresse får vi fram att r(45)= - 0.019

och ett p-värde på 0.901, vilket inte heller tyder på ett signifikant samband. I korrelationen

mellan övertalning differensen och miljöintresset får vi ut ett värde genom pearsons r på r(45)=-

0.130 med ett p-värde på 0.383. Detta resultat visar på att det inte finns några korrelationer

mellan variablerna. (se tabell 3.)

Vi gjorde ytterligare en korrelation för att undersöka datan vi hade fått in. Detta gjordes

genom att endast testa korrelationen för medelvärderna för varje konstrukt och respektive

kampanj mot vår moderator. Denna korrelationsanalysen visade inte på något signifikant resultat

(se tabell 4).  I tabell 4 refererar  P.K. till den perifera kampanjen och C.K. till den centrala

kampanjen.

Med hjälp av båda dessa korrelationsresultat fann vi inget stöd för vår första hypotes om

att “Vid högre intresse påverkas attityd, motivation och övertalnings faktorerna till att vara mer

fördelaktig gentemot den centrala kampanjen” eftersom att resultatet inte visar på att detta

påstående skulle stämma. Resultaten visar att det inte finns en korrelation mellan respektive

konstrukt och kampanj utifrån grad av intresse. Enligt Navarro och Foxcroft (2019) hade en

perfekt positiv korrelation legat närmre 1, och en perfekt negativ korrelation legat på -1.
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Eftersom de flesta korrelationskoefficienter ligger närmre 0, visar det inte på varken en positiv

eller negativ korrelation. Därmed var intresse för miljön inte en faktor som påverkade huruvida

deltagarna föredrog den centrala före den perifera kampanjen eller vice versa.

Tabell 3. Korrelationsanalys (differensvärden för konstrukt)                                                                                   * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

attityd

differens

Motivation

differens

Övertalning

differens

miljöintresse

medelvärde

attityd differens Pearson's r —

p-värde —

N —

motivation differens Pearson's r 0.798 *** —

p-värde < .001 —

N 47 —

Övertalning differens Pearson's r 0.531 *** 0.767 *** —

p-värde < .001 < .001 —

N 47 47 —

miljöintresse medel Pearson's r -0.029 -0.019 -0.130 —

p-värde 0.849 0.901 0.383 —

N 47 47 47 —
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Tabell 4. Korrelationsanalys (medelvärden för konstrukt)                                                                                     * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

P.K.

attityd

P.K.

motivation

P.K.

övertalning

C.K.

attityd

C.K.

motivation

C.K.

övertalning

miljöintresse

medelvärde

P.K. attityd Pearson's r —

p-value —

N —

P.K. motivation Pearson's r 0.417 ** —

p-value 0.004 —

N 47 —

P.K. övertalning Pearson's r 0.382 ** 0.883 *** —

p-value 0.008 < .001 —

N 47 47 —

C.K. attityd Pearson's r 0.017 -0.010 0.114 —

p-value 0.910 0.948 0.445 —

N 47 47 47 —

C.K. motivation Pearson's r -0.109 0.494 *** 0.471 *** 0.595 *** —

p-value 0.467 < .001 < .001 < .001 —

N 47 47 47 47 —

C.K. övertalning Pearson's r -0.036 0.305 * 0.390 ** 0.554 *** 0.749 *** —

p-value 0.810 0.037 0.007 < .001 < .00

1

—

N 47 47 47 47 47 —

miljöintresse
medelvärde

Pearson's r 0.250 0.216 0.254 0.216 0.203 0.144 —

p-value 0.090 0.145 0.085 0.146 0.171 0.333 —

N 47 47 47 47 47 47 —
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Diskussion
Denna studie syftade till att undersöka huruvida perifera- och centrala budskap i miljökampanjer

påverkar faktorerna attityd, motivation och övertalning i relation till experiment gruppens

intresse för miljön. Vi ville även se om det fanns något samband mellan faktorerna och

kampanjerna utan att jämföra dessa med intresse för miljön, för att vi ville undersöka om det

fanns någon preferens för respektive kampanj.

För att genomföra denna studien valde vi därför att ha två hypoteser som bäst förklarar

och testar det vi var nyfikna på att undersöka. Den första hypotesen såg ut som följande, “Vid

högre intresse påverkas attityd, motivation och övertalnings faktorerna till att vara mer

fördelaktig gentemot den centrala kampanjen”. Vi undersökte detta genom att göra en

korrelationsanalys där vi jämförde differensen från konstruktens medelvärden mot vår

moderator, som var nivån av intresse för miljö hos experimentdeltagarna. Datan vi fick fram från

korrelationsanalysen visade inga signifikanta resultat (se tabell 3.). Inte heller i den

korrelationsanalysen där vi endast mätte medelvärderna från respektive kampanj och konstrukt

mot vår moderator kunde vi få fram några signifikanta resultat (se tabell 4.)

Den andra hypotesen “Oavsett intresse finns det en signifikant skillnad mellan den

centrala och den perifera kampanjen vad det gäller faktorerna attityd, motivation och

övertalning” visade sig dock delvis stämma. Detta kunde vi se genom vårt resultat som vi fick

fram i vårt första paired samples student t-test. Den visade på att det finns en signifikant skillnad

mellan den centrala och perifera kampanjen i faktorn som avser attityd. I t-testet fick vi fram att

p-värdet är mindre än 0.05, vilket tyder på att det finns en signifikant skillnad. T-testet visade att

deltagarna hade en mer gynnsam inställning till den perifera kampanjen med sköldpaddan som är

fast i ett nät, jämfört med den centrala med miljöargument och statistik. I de övriga faktorerna för

motivation och övertalning för respektive kampanj kan vi utläsa från resultatet att dessa inte är

signifikanta. Detta betyder att vår andra hypotes stämde delvis, men inte helt.

Standardavvikelsen för attityd konstrukten var för den centrala kampanjen 0.853 och för

den perifera 0.873. Enligt Navarro och Foxcroft (2019) är standardavvikelsen hög om den ligger

över 1. Eftersom datan visade på standardavvikelser som var nära 1 så fanns en relativt stor

spridning i hur deltagarna svarade på frågorna. Detta förklarar på sätt och vis att även om

majoriteten tyckte mer om den perifera kampanjen, fanns det en spridning i hur varje deltagarna
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svarade. För motivations konstrukten låg standardavvikelsen på 1.018 för den centrala

kampanjen, och 1.047 för den perifera kampanjen. Slutligen hade vi en standardavvikelse för

övertalnings konstruktet på 0.790 för den centrala kampanjen, och 0.944 för den perifera.

Generellt sett var spridningen ganska stor för alla konstrukten men inomgruppsvariansen var

störst för attityd konstruktet.

Effektstorleken för respektive konstrukt var också ganska liten, för exempelvis attityd

konstruktet fick vi ett Cohen’s d = 0.312. Navarro och Foxcroft (2019) skriver att även om

resultat är signifikant så är det inte så relevant om det är en väldigt låg effektstorlek. Detta

innebär att även om vi fick ett signifikant resultat för attityd konstruktet så är effektstorleken för

liten för att vi ska kunna dra några generella slutsatser. Den låga effektstorleken skulle kunna

förklaras av att vi hade ett litet urval, och därför hade det kanske räckt med att ett fåtal personer

hade haft starka åsikter för attityd konstruktet för att det skulle visa ett signifikant resultat. Hade

vi haft ett större urval och resultatet fortfarande hade varit signifikant, hade vi med mer säkerhet

kunnat förkasta denna nollhypotes eftersom vi förmodligen hade fått en högre effektstorlek.

Tillämpning i praktiken
Båda kampanjerna vi testade utformades efter Elaboration likelihood modellen för att kunna

undersöka vilken kampanj som uppfattades som mer framgångsrik i jämförelse med den andra.

Den centrala kampanjbilden utformades utifrån att individer med ett större miljöintresse skulle

vara mera intresserade av att höra på argument om varför det är dåligt med att skräpa ner i

miljön. Detta eftersom att de troligtvis skulle lägga mer tid på att försöka förstå och ta in

budskapet som den centrala kampanjbilden ville förmedla. Den perifera kampanjbilden

utformades för de individer utan intresse för miljöfrågor och utgår från enklare information, med

en emotionell bild på en sköldpadda och inte statistik.

Liksom Lumpkins (2010) undersökte hur ELM kan användas för att mäta graden av

deltagarnas engagemang för bröstcancer i relation till deras attityder gentemot reklamkampanjer,

mäter vår studie huruvida deltagarnas intresse för miljöfrågor påverkar deras preferenser för

miljökampanjer. Lumpkins (2010) undersökte effektiviteten av att använda religiösa symboler i

hälsokampanjer som en perifer signal, liksom vi valt att undersöka om djur kan användas som en

perifer signal i reklamkampanjer. Resultatet visade - liksom i denna studie - att deltagarna hade
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en preferens för den perifera kampanjen, oberoende hur högt/lågt engagemang de hade för

bröstcancer undersökningarna (Lumpkins 2010).

Om vi skulle tillämpa dessa kampanjer i verkligheten, så hade vi därför valt att

marknadsföra budskapet med den perifera kampanjen. Detta eftersom de flesta föredrog den över

den centrala. Katz (1960) menar på att det är enklare att skapa förändringar hos individer som är

kopplade till självbilden genom att ha och uppmuntra positiva attityder gentemot det objekt/ämne

man vill skapa en förändring kring. Detta var även något som Hullett & Boster (2001) påvisade i

sin studie, där de menade på att mer effektiva resultat kunde uppnås om budskapet matchade

med mottagarens egna värderingar, snarare än om budskapet syftar till att belysa hur viktigt

andra tycker att budskapet är. Den perifera kampanjen som deltagarna föredrog föreställde en

bild på en sköldpadda i nöd med budskapet “ stop plastic waste”. De flesta individer har redan ett

välbyggt värdesystem gällande djur och att de bryr sig om att djur inte ska fara illa. Denna

kampanjen sänder ut emotionella signaler som snabbt kan avkodas och skapa reaktioner hos

publiken om att det är synd om djuren som lider av människans överkonsumtion av

plastprodukter. Lumpkins (2010) fick också fram att deltagarna föredrog kampanjbilder där det

kristna korset visades, vilket också kan kopplas till Katz (1960), eftersom denna religiösa symbol

också kan ha varit kopplad till deltagarnas självbild. Vidare kan detta också kopplas till Petty at

al. (1984) om uppenbar expertis, trovärdighet och attraktivitet. Dessa begrepp nära

sammanflätade till perifera budskap eftersom att de alla bygger på ytliga meddelanden som inte

kräver stor kognitiv ansträngning. Uppenbar expertis i detta fallet skulle kunna vara att dem

flesta kopplar ihop en kampanj med en bild på ett djur som far illa med miljöorganisationer.

Detta skulle därför innebära att budskapet tas emot snabbare och med mindre invändningar om

vilken källa som informationen kommer ifrån. Vår centrala kampanjbild innehöll statistik och

fakta om miljöpåverkan, och hade därför inte samma direkta påverkan som den perifera. Det

finns även en hög trovärdighet i den perifera kampanjbilden, eftersom vi tydligt kan se den

direkta konsekvensen av att slänga skräp i naturen. Den centrala kräver mer ansträngning och

kognitiv kapacitet för att föreställa sig konsekvenserna och utsträckningen av miljöförstöringen,

och kanske inte har samma direkta trovärdighet på grund av detta.

Petty et. al (1984) skriver att attraktivitet är en perifer signal som t.ex skulle kunna vara

en kändis eller en attraktiv person. Detta för att det snabbt ska väcka uppmärksamhet och

intresse, och kräver inte stor kognitiv ansträngning. I vårt fall är den attraktiva personen utbytt
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mot ett djur som många personer uppskattar i den perifera kampanjen, som har samma syfte i att

lätt kunna dra till sig uppmärksamhet.

Både Katz (1960) och Petty at al. (1984) menar på att emotionella budskap kan förändra

attityder hos en individ och därmed i beteende beroende på hur effektfullt budskapet är samt hur

väl det tas emot av den tilltänkta målgruppen. McGuire (2013) förklarar att för att kunna bli

övertalad av ett budskap och skapa en attitydförändring, är det viktigt att budskapet fångar din

uppmärksamhet samt att du förstår budskapet. Vi kan spekulera kring att de flesta hade en mer

positiv till den perifera kampanjbilden för att den var lättare att förstå och fångade deras

uppmärksamhet mer än den centrala kampanjbilden.

McGuire (2013) menar även på att för att attitydförändringar ska skapa praktiska

förändringar i ett beteende behöver även budskapet/kampanjen vara något de kan komma ihåg

vid och kunna agera på vid ett senare tillfälle. I båda våra kampanjer uppmanas mottagaren till

“stop plastic waste” eller stoppa plastavfall, vilket ger mottagaren något att kunna reflektera

över, agera på samt diskutera med andra om hur detta ska gå tillväga.

Enligt Katz (1960) påverkar centraliteten hos attityden komplexiteten hos processen att

förändra den. Desto närmare en attityd ligger i relation till självbilden och antalet övertygelser

som finns, desto svårare kommer det att vara att ändra en attityd. För att ändra en attityd behöver

kampanjer vädja till antingen den emotionella komponenten eller den kognitiva komponenten av

attityden.

Den perifera kampanjen syftar till att sända ut starka emotionella budskap och därmed

försöka påverka den emotionella komponenten. Detta göra med hjälp av bilden på sköldpaddan

som skulle kunna uppfattas som stötande eller orättvis. Detta skulle då enligt Katz (1960) kunna

antingen stärka eller försvaga den emotionella intensiteten för attityden och därmed kunna

påverka den kognitiva komponenten av attityden samtidigt, då den får ny information som den

kan koppla till sina övertygelser. När den emotionella och kognitiva komponenten förändras

även centraliteten hos attityden och värdesystemet som den ingår i. Ivory’s (2019) resultat visade

på att perifera budskap även skulle kunna skapa negativa preferenser gentemot en kampanj

beroende på vilken bild som används samt vilka känslor som uppkommer hos mottagaren samt

vad de har för värderingar kopplade till den bild som porträtteras.

Enligt Petty et. al (1979) är motivation och förmåga avgörande för huruvida vi är mer

mottagliga för perifera- eller centrala budskap i reklam affischer. Om vi är motiverade till att



27

lägga ner tid och energi för att förstå budskapet i meddelandet och om det har personliga

konsekvenser för oss, som t.ex att det gynnar våra egna intressen eller välmående, så är vi mer

benägna att läsa igenom det noggrant än om vi inte är det. En möjlig förklaring till att deltagarna

inte föredrog den centrala kampanjbilden kan bero på att de inte var tillräckligt motiverade eller

att den påverkade deras välmående. Den perifera kan ha påverkat deras välmående mer än den

centrala eftersom att bilden kan ha väckt obehagskänslor.

Om man skulle vilja använda våra kampanjbilder för att skapa en förändring hos

individer gällande miljöfrågor, kommer den perifera kampanjen vara mer framgångsrik. Detta

eftersom den väcker fler starka känslor som skulle kunna ge upphov till förändring. Som både

Katz  (1960), Petty et. al (1979) och McGuire (2013) menar är viktiga komponenter för att

förmedla budskap på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Kritik mot den egna undersökningen
Ett av de stora orosområderna vi har haft gäller demand characteristics. Enligt Bryman (2018)

kan enkätundersökningar och likertskalor vara lite problematiskt när man mäter folks attityder

kring ämnen som kan påverkas av personens uppfattning om vad som uppfattas som “önskvärt”.

Social önskvärdhet är en av form av demand characteristic som syftar till att “locka fram” drag

(“demand”) hos försökspersonerna (Svartdal, 2016). Eftersom att detta kan ses som ett hot mot

den interna validiteten har vi försökt utforma frågorna till kampanjbilderna och inte till attityden

i sig. I undersökningen har vi försökt i så hög grad som möjligt att undvika att ställa frågor

såsom “hur mycket bryr du dig om miljön?”. Detta för att motverka risken att

experimentdeltagarna endast svarar utifrån vad de upplever som socialt önskvärt. Bryman (2018)

skriver att detta vara ett problem i undersökningar som samlar in data från likertskalor eftersom

dessa utgår från att individer reagerar och svarar på frågorna på ett konsekvent sätt. Om individer

svarar utifrån en social önskvärdhet, kan detta leda till en skevhet i resultaten eftersom svaren

inte speglar verkligheten. Det har varit en svårighet för oss att formulera bra attitydfrågor som

inte direkt ställer sådana frågor som skulle kunna framkalla en respons av social önskvärdhet. Vi

har haft detta i åtanke när vi konstruerat alla frågor för respektive konstrukt vi mätt. Vi har därför

formulerat frågor som varit direkt kopplade till kampanjbilderna, såsom “jag har en positiv

inställning till den här kampanjbilden” samt “jag tycker att det här är en välgjord kampanjbild”.
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Specifikt, vad det gäller attityder frågorna har vi även försökt undvika att ställa frågor som är

direkt kopplade till den social-justerande funktionen samt det värde-uttryckande funktionen

eftersom att Hullett & Bosters (2009) studie visade på att dessa var faktorer inte gick att mäta

med hjälp av egenkontollsmätningar, utan att ställa följdfrågor som var kopplade till dessa.

Ett annat orosområde gällande demand characteristics var reaktiviteten hos deltagarna,

dvs. att de kände till vår forskningshypotes eller upplevde att vi observerade deras svar och

därför svarade annorlunda (Svartdal, 2016). Det vi kan spekulera kring i efterhand är huruvida

det hade funnits en högre korrelation till kampanjbilderna och intresse om vi istället hade

undersökt ett ämne som inte hade haft samma påverkan på social önskvärdhet.

Petty et. al (1983) skriver att kampanjer är som mest effektiva om dem framkallar en

lagom mängd rädsla i kombination med att den också innehåller konkret information om vad

man kan göra för att “lösa” problemet. Om vi hade gjort om våra kampanjer hade vi valt att

utveckla den centrala kampanjen. Istället för att ha skrämmande statistik skulle vi kunna ha med

konkreta tips för hur individerna själva ska skapa förändring. Detta skulle kunna påverka hur

individerna svarade då det hade blivit tydligare för mottagaren om vad de hade kunnat göra

själva för att hjälpa miljön. Genom att visa budskap för mottagaren som belyser hur enkelt det är

att ändra ett beteende till att vara mer miljövänligt, bidrar detta med en förstärkning av redan

existerande och positiva attityder kring miljö. Detta i sin tur skulle då även kunna bidra med att

fler individer väljer agera på ett mer miljömedvetet sätt eftersom att det framstår som enkelt och i

linje med deras värderingar (Rhodes at.al, 2016).

Petty et. al (1983) skriver också att om vi processar ett meddelande på ett perifert- eller

centralt sätt också är beroende av om vi blir distraherade eller trötta. Bryman (2018) skriver

också att den externa validiteten handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan

generaliseras utöver den specifika undersöknings kontexten. Eftersom vi utfört en

enkätundersökning på nätet hade vi ingen kontroll över i vilken miljö deltagarna svarade på

enkäten. Därför kunde vi inte påverka yttre faktorer som eventuellt trötthet eller distraktioner. De

svar som vi fått är väldigt specifika för just vår undersökning, och kan därför vara svårt att få en

generaliserbarhet där resultaten hade blivit likadana i en annan, mer verklig kontext. Det finns

också en rad olika faktorer som påverkar huruvida vi processar meddelanden på perifera- eller

centrala sätt som kan vara svåra att ha kontroll över i vardagliga situationer. Resultaten hade nog

också kunnat se annorlunda ut om vi hade bytt ut intresse för miljö till något annat som inte har
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samma moralistiska prägel, eller om vi hade haft en bild på en kändis istället för ett djur. Vi valde

att utforma vår undersökning till att testa attityder, motivation och övertalning hos våra

kampanjbilder och inte kampanjbilder generellt. Vi var medvetna om att vi skulle få en låg

generaliserbarhet men att detta inte hade en större inverkan på syftet eller hypoteserna.

Framtida forskning
För framtida studier inom ämnet hade vi velat se att man skulle kunna angripit ämnet genom att

mäta fler faktorer. Petty & Cacioppo (1986) undersöker även hur need for cognition påverkar

huruvida man processar budskap på det centrala- eller perifera sättet. Dvs. om vissa människor

har ett högre behov av processa mer kognitivt krävande information än andra. Detta för att få en

djupare förståelse kring varför vissa människor är mer mottagliga för centrala budskap än för

perifera, och i hur hög utsträckning need for cognition kan påverka mottaglighet för

marknadsföringskampanjer.

En annan utgångspunkt skulle kunna vara att ha en snävare målgrupp att rikta sin

kampanj mot och sedan testa de olika faktorerna igen för att se vilken typ av kampanj som

fungerar bäst på de olika målgrupperna. I McGuire's (2013) input process lägger de mycket vikt

på hur man ska framföra ett meddelande och se till att de syns för rätt målgrupp. Detta kan ge

andra resultat om huruvida man ska marknadsföra ett budskap, t.ex på vilken plattform man ska

sprida budskapet på eller vilken typ av kampanj som är mest framgångsrik för just den

målgruppen. Detta var även något som resultaten visade i studien “Development of a Marketing

Campaign to Recruit Non-adjudicated and Untreated Abusive Men for a Brief Telephone

Intervention” där resultaten visade på att efter revideringar på kampanjen hade gjorts i form av

rikta kampanjerna mot en snävare målgrupp, blev de mer effektiva och visade på en större

skillnad (Mbilinyi at.al, 2008).

Vi är även nyfikna på att undersöka hur faktorerna social önskvärdhet och rädsla hade

kunnat påverka vårt resultat. Detta eftersom social önskvärdhet var det vi hade svårast med i vår

studie. Petty (1984) menar även på att budskap som innehåller en lagom mängd rädsla gör ett

meddelande mer effektivt. Därför hade det varit intressant att undersöka i hur stor grad rädslan

som budskapet framkallar gällande miljöförstöring påverkar resultat.
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Slutsats
I vår första hypotes ville vi undersöka om att det skulle finnas signifikanta samband mellan den

centrala och perifera kampanjerna mellan våra beroende variabler; attityd, motivation och

övertalning i relation till vår moderator som var miljöintresset hos individerna. I vårt resultat

framkommer det att det inte förekommer några signifikanta skillnader mellan våra variabler och

att vår första hypotes inte stämmer och måste förkastas. I diskussionen har vi presenterat

eventuella förklaringar till varför detta resultatet framkom. Dessa inkluderar faktorer som

demand characteristics, social önskvärdhet, attityder och intresse gentemot ämnet.

Även om en av våra två hypoteser förkastas av resultatet, bekräftas vår andra hypotes

delvis men inte helt om att det finns en signifikant skillnad mellan den centrala och

perifera kampanjen. Denna skillnaden fanns dock endast inom attityd faktorn mellan

kampanjerna. I vårt paired samples student t-test kunde vi se att det inte fanns några signifikanta

skillnader mellan de övriga faktorerna. Vi förklarar vidare i diskussionen om den betydelse som

attityd har i samband med att förändra ett beteende och hur detta kan tillämpas i praktiken.

Det kunskapsglapp som denna studie försökt fylla är att bidra till vidare forskning om hur

dessa teorier kan användas inom marknadsföring utifrån de faktorer som undersökts. Detta för att

fortsatt studera hur t.ex PSA-kampanjer kan skapa större engagemang hos den tänkta

målgruppen för att de sedan ska kunna användas för att inspirera människor att bli mer

miljömedvetna. Slutligen vill vi uppmuntra till vidare forskning inom ämnet för att få en djupare

inblick i hur modellerna kan användas i syfte att skapa positiva förändringar, och för att få mer

information i huruvida perifera- och centrala budskap kan effektiviseras för att skapa långsiktiga

attityd- och beteendeförändringar.
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Appendix A

Konstrukt Frågor: Attityd

1. Jag tycker att den här är en bra kampanjbild

2. Jag har en positiv inställning till den här kampanjen

3. Jag tycker att den här är en välgjord kampanjbild

4. Jag tilltalas av den här kampanjen

Konstrukt Frågor: Motivation

1. Efter jag har sett den här kampanjen vill jag agera mer miljömedvetet

2. Efter jag har sett den här kampanjen tror jag att jag kommer att tänka mer på miljön

3. Efter jag har sett den här kampanjen kommer jag vara motiverad till att källsortera mer

4. Efter jag har sett den här kampanjen kommer jag vara motiverad till att tänka på att inte

slänga skräp i naturen

Konstrukt Frågor: Övertalning

1. Jag upplever att att den här kampanjen har ett viktigt budskap

2. Jag upplever att den här kampanjen har påverkat mig

3. Jag tror att jag kommer att komma ihåg den här kampanjen vid ett senare tillfälle

4. Jag tror att jag kommer att anstränga mig mer i framtiden till att vara mer miljömedveten

efter jag sett den här kampanjen



Appendix B

Svarskategorier

1 - instämmer inte alls

2 - instämmer inte helt

3 - varken instämmer eller inte

4 -   instämmer delvis

5 -  instämmer helt

Frågor om intresse

1. Jag har ett personligt intresse av miljöfrågor

2. Jag brukar köpa produkter som är tillverkade i plast

3. Jag anstränger mig aktivt i vardagen för att förbättra miljön i de aspekter jag kan

4. Jag konsumerar media som handlar om miljö

5. Jag är med i någon miljöorganisation eller flera

Svarskategorier (fråga 1-4)

1 - instämmer inte alls

2 - instämmer inte helt

3 - varken instämmer eller inte

4 -   instämmer delvis

5 -  instämmer helt

Svarskategorier (fråga 5)

1 - ja

2 - nej


