Slutrapport:
Kan nudging minska antalet fimpar
på Göteborgs gator?
Teststudie sommaren 2017
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Vad är beteendeinsikter och nudging?
• Beteendeinsikter (behavioral insights) = ansats grundad på beteendeekonomi och
psykologi (kognitivt, socialt och känslomässigt beteende) som syftar till att påverka
beslutsfattande och beteende genom små förändringar i ”beslutsarkitekturen”, d.v.s. hur
valalternativ i den fysiska/psykiska omgivningen ramas in, förmedlas och påkallar
uppmärksamhet.
• Nudging är en metod inom beteendevetenskapen. Att nudga är att varsamt ge människor
en vänligt ”knuff’ i önskvärd riktning, istället för att använda t.ex. monetära incitament,
begränsa valfriheten, reglera eller på annat sätt tvinga.
Nudging har visat sig vara en kostnadseffektiv, människocentrerad metod för att minska
nedskräpning. Ex: En bild av vakande ögon har visat sig minska nedskräpning (ErnestJones, Nettle & Bateson, 2011; Francey & Bergmuller, 2012; Bateson et al., 2013), liksom gröna
fotavtryck på väg mot papperskorgar (iNudgeyou, 2012)
Se fler exempel på awinwinworld.com/, facebook.com/groups/nudgingsweden och
disruptdisruption.net.
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Mål:
Att använda nudging för att minska nedskräpning i Göteborg,
specifikt vad gäller cigarettfimpar.
Projektorganisation:
Projektet har letts av Göteborgs Stad – Trygg, vacker stad,
A Win Win World har stått för idé, konceptualisering och utformning av nudgar,
studiedesign samt genomförande av pilotstudien. Analysen har utförts av A
Win Win World tillsammans med Mindcamp
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Utgångsläge i Göteborg: stor mängd fimpar på gatorna

4

Konsekvenser av aktuellt beteende
Nedskräpning kostar mycket
• Budgetmässigt. Hundratals dollar/ton, tio gånger mer än soptömning.
11 miljarder dollar/år (NCDPS, 2016, Rath et al, 2012)
• Miljö- och hälsomässigt, cigarettfimpar. T.ex. kemikalieförorening av
akvatiska ekosystem (Slaughter et al, 2011; Moerman & Potts, 2011).
Det tar flera månader för fimpar att brytas ner (Luke, 1991)
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Beteendeanalys

Beteendeanalys: intervjuer och skräpmätningar
• Attitydundersökning & på stan-intervjuer:
Intervjuer med över 600 personer boende i Göteborgs kommun visar att
många anser att det var fel att slänga fimpar på marken. De flesta uppgav
”Lättja” och ”Hittar ingen papperskorg/för få papperskorgar” som anledningar
till att ändå fimpa på marken.
• Skräpmätningar i Göteborg: Visar att andelen fimpar har ökat på senare år.
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Beteendeanalys: Lärdomar från tidigare forskning
avseende nudging mot nedskräpning
• Människor tenderar att bete sig så som anses vara normalt. Budskap bör
framhäva hur mycket nedskräpning har minskat och att nedskräpning är ett
avvikande och relativt sällsynt beteende som de flesta personer ser ner på.
(Cialdini, 2003)
• Människor tenderar att vara intresserade av att göra gott för sin omgivning,
men precis som intervjuunderlaget visade behöver det vara enkelt att göra
så. Uppsättning av askkoppar på ett universitetsområde ledde till 64 %
minskad nedskräpning med fimpar (utan att attityderna om nedskräpning först
ändrades). (Liu & Sibley, 2004; se även Geller, Brasted & Mann, 1980; Sibley
& Liu, 2003)
• Människor är snabba att göra antaganden om ”hur saker ska vara”, ofta t.o.m.
omedvetet. Var därför noggrann med att hålla rent på platsen: visa vad som
är önskvärt.
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Teststudie sommaren 2017:
Syfte och val av nudgar

Syfte med teststudien
• Tidigare studier, inklusive en liknande pilotstudie under hösten 2016,
rekommenderade bl.a. att kombinera tillgänglighet på askkoppar med andra
beteendepåverkare, t.ex. tydliga budskap och bilder som kan påminna
rökarna om närheten till askkoppar.
• Vårt mål var att undersöka vilken skillnad det gör att sätta upp askkoppar
och tydligt dra uppmärksamhet till dem, jämfört med att bara sätta upp
vanliga askkoppar och jämfört med att inte sätta upp askkoppar.
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Val av nudgar
• För att öka askkopparnas synlighet beslutade vi att inte bara förändra
deras utseende – i form av färg – utan att även använda askkopparnas
omgivning.
• Vi ville också testa att använda humor, vilken delvis syftade till att på ett
roligt sätt påpeka miljökonsekvenserna av rökning och delvis till att med
lokalanknytning (glada goa’ gubbar-symboler) kommunicera allas glädje
av att fimparna hamnar rätt.
• Två koncept togs fram i samarbete mellan A Win Win World,
Trafikkontoret samt en referensgrupp av utvalda medlemmar från
nätverket Nudging Sweden.
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Val av nudgar
• Väl synliga orange skyltar med
budskapet ”Vänligen fimpa I
ASKKOPPEN. Duvorna försöker
sluta röka!” samt roliga illustrationer
av en duva med nikotinplåster.
• Orange markdekaler med
humoristiska ”goa gubbar” i form av
glada fimpfigurer som pekar mot
askkoppen. Både pilar och
”måltavla”.
• Enbart svarta askkoppar.
(Notera att uppsättning av vanliga askkoppar inte
är en nudge.)
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Markdekaler
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Markdekaler
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Markdekaler
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Skyltar med humorbudskap
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Skyltar med humorbudskap
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Kontrollplatser med
svarta askkoppar
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Hypoteser
H1) Alla behandlingar (svarta, orange + skylt och orange + markdekaler)
skulle minska nedskräpningen jämfört med kontrollplatserna.
H2) Svarta askkoppar skulle ge svagast minskning av nedskräpning
p.g.a. minst synlighet.
H3) Orange askkoppar plus skylt respektive markdekaler skulle ge
starkare minskning av antalet fimpar på marken än svarta askkoppar,
tack vare ökad synlighet.
Vilken av skyltar och markdekaler som skulle fungera bäst hade vi ingen
hypotes om.
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Studiedesign

Placering och mätplatser
• Åtta olika spårvagnshållplatser i centrala Göteborg. Två lägen per hållplats.
- Nordstan
- Drottningtorget
- Brunnsparken
- Domkyrkan
- Kungsportsplatsen
- Valand
- Vasaplatsen
• Fyra av de sammanlagt 16 lägena utgjorde kontrollgrupp, d.v.s. fick ingen
behandling, vilket möjliggjorde att studera effekter utan att behöva oroa sig
för externa faktorer som t.ex. vädereffekter eller makrotendenser i samhället.
• Resterande 12 lägen fick två askkoppar var.
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Mätmetod och mätperioder
• Förmätning 3 veckor
• Behandlingsmätning 6 veckor
• Eftermätning 3 veckor
• Antalet fimpar på hållplatslägena och i askkopparna
räknades manuellt, varje dag i veckan, vid ungefär samma
tidpunkt, på samtliga platser.
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Resultat

Resultat: svarta askkoppar
Analysen visade att:
• Svarta fungerade inte särskilt bra:
Bara runt 18 % av de totala fimparna på hållplatsen
hamnade i askkopparna istället för på marken, i
genomsnitt.
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Resultat: orange + skylt
• Betydligt högre andel fimpar i askkopparna än
för svarta askkoppar - i genomsnitt ca 31 %
• Alltså en förbättring gentemot svarta
askkoppar på ca 70 %.
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Resultat: orange + skylt
• Detta var den behandling för vilken vi kunde påvisa en
minskning av det absoluta antalet fimpar på
marken jämfört med kontrollgruppen, åtminstone
under helger (fre–sön), d.v.s. trots att antalet rökare
på hållplatserna i fråga alltså ökade under
sommaren (av skäl som inte verkar ha med
askkopparna att göra).
• Denna effekt ökade med tiden, både under helger och
veckodagar, möjligen beroende på en s.k.
inlärningseffekt.
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Resultat: orange + markdekaler
• Markdekalerna uppvisade initialt en ännu tydligare skillnad
gentemot svarta askkoppar vad gäller andelen fimpar i
askkopparna: ca 39 %.
• Denna andel sjönk dock kraftigt under mätperioden.
Markdekalerna verkade alltså ha hög effekt på kort sikt
men låg effekt på längre sikt.
– Försämringen kan ha berott på slitage, men den
uppmättes även under perioden då dekalerna
fortfarande var relativt intakta (andelen sjönk med cirka
en procentenhet om dagen i genomsnitt under dessa
veckor).
– En möjlig anledning är att dekalerna blev smutsiga och
skickade därmed fel signaler (’broken windows theory’).
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Resultat: Ledde aktiviteterna till mer rökning?
• Trots nämnda förändringar under sommaren kunde vi inte se att
askkopparna och nudgarna ledde till mer rökning, eftersom
– förändringen mellan olika lägen t.o.m. gick i olika riktningar (+/-) även
inom samma behandling
– en viss ökning under behandlingsmätningen är att räkna med:
fimpar som annars hade blåst bort från mätytan hamnar istället i
askkoppen, och personer som inte ska åka spårvagn fimpar kanske
ändå i askkopparna.
– medianantalet fimpar var högre (med ca en sjättedel) under eftermätning
än under förmätning, trots att inga askkoppar eller nudgar då satt uppe.
• Detta tyder alltså på att det snarare är platsspecifika faktorer och
kalendereffekter som spelar in.
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Slutsatser

Slutsatser från teststudien
1. Svart färg på askkoppen fungerade sämre än övriga behandlingar.
2. Orange askkoppar plus skyltarna fungerade bäst överlag.
3. Orange askkoppar plus markdekalerna fungerade mycket bra på kort
sikt men tappade kraftigt i effekt över tid, även när de var intakta.
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Slutsatser och rekommendationer för Göteborg Stad
• Nudging kan minska antalet fimpar på Göteborgs gator. Vi har
testat och kan säkerställa att så är effekten vid spårvagnshållplatser,
men man kan sannolikt dra slutsatsen att nudging även skulle minska
antalet fimpar på andra platser i staden.
• Många städers strategi att få askkoppar att smälta in i omgivningen,
t.ex. genom att välja svart färg på dem, bör ifrågasättas. Göteborg bör
därför inte sätta upp vanliga svarta askkoppar.
• Effekten från teststudien tyder på att det är väl värt pengarna att få
både askkopparna och deras omgivningar att dra mer uppmärksamhet
till var man ska fimpa.
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Rekommendationer (forts.)
• Göteborgs Stad bör sätta upp orange askkoppar på sina
spårvagnshållplatser tillsammans med skyltar av den typ vi
testade. De behöver sannolikt inte vara exakt likadana i storlek och
budskap, men för störst chans att replikera effekten bör de vara väl
synliga och använda humor och glada illustrationer.
• Att arbeta med markdekaler av den typ vi testade kan vara ett bra
alternativ vid evenemang, högtider och andra tillfällen där man
kan se en fördel med en kortvarig extrainsats. Dock behövs då
bättre material/process (t.ex. målning eller åtminstone uppvärmning av
underlaget innan fastklistring). Betänk emellertid att löv och snö kan
täcka.
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