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Sammanfattning 

  Den här undersökningen gick ut på att replikera Tversky & Kahnemans’ 

undersökning från 1981 kallad The Asian Disease Problem. En enkätundersökning 

genomfördes på internet (N = 200). En identisk frågeställning fast med Svininfluensan 

(H1N1) som sjukdom i exemplet tillades dels för att se om där fanns någon effekt beroende 

på om epidemin var fiktiv eller verklig, och dels för att undersöka om det fanns några 

ordningseffekter. Resultaten visade samma resultat som Tversky & Kahneman redan 

konstaterat; problem med positiv och negativ framing genererar generellt olika svar. De 

deltagare som presenteras för negativ framing är mer villiga att ta risker än de som blir 

presenterade för positiv framing. Resultaten visar också en signifikant ordningseffekt; det 

spelar roll i vilken ordning frågorna ställs med hänsyn till positiv och negativ framing. Den 

grupp deltagare som först blir presenterade för negativ framing svarar mer jämnt fördelat på 

problem nummer två i ordningen än den grupp som först blir presenterade för positiv 

framing. Det visade sig dock inte vara någon skillnad på om det var en påhittad (Asiatiska 

sjukan) eller en verklig (Svininfluensan) epidemi som presenterades.  

 

Nyckelord: Framing, The Asian Disease Problem, Epidemi, Beslutsfattande, Risktagande 
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Abstract 

  The present study aimed to replicate Tversky & Kahneman's' survey of 1981 

The Asian Disease Problem. A survey was conducted on the Internet (N = 200). An identical 

problem was added, yet with The Swine Flu as the disease. This was done to be able to 

investigate if there are any order effects, and also if it matters whether the mentioned disease 

is fictional or real. The results show the same results as Tversky & Kahneman already noted; 

positively and negatively framed problems generate different responses from the participants. 

In addition, the results show a significant order effect: it does matter in which order the 

problems are presented with regard to positive and negative framing. The group of 

participants who were first introduced to a negatively framed problem showed a tendency to 

respond more evenly to the following problem. Lastly, no differences were found in 

responses depending on whether it was a fictional (The Asian Disease) or real (The Swine 

Flu) that was presented in the problem.  

 

Key words: Framing effects, The Asian Disease Problem, Epidemic, Decision Making, Risk 

Taking 
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Förord 

  Denna uppsats är skriven i en tid då det inte finns ett aktuellt hot om förintelse 

genom smittsamma epidemier. Vi som lever i Sverige idag känner oss, upplever jag själv, 

ganska trygga. Svininfluensan är sedan länge utplånad, trodde vi, och många av oss har 

förträngt den obehagliga sprutan vi ”tvingades” ta. Jag är inte helt främmande till tanken att 

många kanske också kände att denna massvaccinering var en smula onödig. Kanske också till 

och med ekonomiskt osmart. Hur som helst, så är det inte mindre viktigt att undersöka hur 

människor uppfattar smittor, risker och eventuella alternativ till bot, då dessa smittsamma och 

otäcka sjukdomar uppstår i tid och otid.  

  De val som görs när en människa tar ställning till exempelvis en medicinsk 

behandling, en rabatterad vara eller en möjlig vinst som kan göras i ett lotteri är i allra högsta 

grad intressant och viktigt på alla nivåer i samhället, just för att det ofta innehåller en dos av 

framing. Att manipulera människor är alltid känsligt, men det är inte alltid negativt. Däremot 

så har alla rätt till kunskap om dessa fenomen, för hur ska världen annars kunna betraktas 

med objektiva ögon? 

  Jag vill tacka alla deltagare för deras svar och deras tid, och jag vill även tacka 

mina klasskamrater för nyttig och användbar input. Stora tack går ut till min handledare för 

kvicka och konstruktiva svar på tal. Ett stort tack går även ut till websupporten på Karlstads 

Universitet (ett trevligare bemötande har jag aldrig varit med om). Till sist men aldrig minst, 

ett stort Tack till flickvän, familj och vänner för ert stöd i min till synes ändlösa jakt på 

examen. Tack ska ni ha! 
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Inledning 

 I dagens samhälle består många av de beslut som måste tas av flera alternativ, 

där alternativen ofta beskriver en viss utkomst eller ett visst resultat som till synes skiljer sig 

från de andra alternativen. Egentligen är alternativen likvärdiga, och de skiljer sig ofta bara 

på små sätt (Reisberg, 2010). Det är detta framing handlar om: Hur olika alternativ påverkar 

hur vi som människor tenderar att välja ett alternativ före ett annat i olika situationer. 

Framing är det fenomen då olika formuleringar av samma svarsalternativ påverkar 

beslutsfattande (Reisberg, 2010). Tversky och Kahneman (1981) kallar begreppet framing 

effects då det egentligen handlar om effekterna av fenomenet, men i denna text, för 

enkelhetens skull, refereras detta begrepp till endast som framing. 

En epidemi som Svininfluensan kan fungera som exempel. Vid utbrottet av 

Svininfluensan år 2009 så erbjöds den svenska befolkningen valet att vaccinera sig 

(Vårdguiden, 2009). Det var inte obligatoriskt med vaccinering, men valet att gratis vaccinera 

sig fanns. Riskerna med att vaccinera eller inte vaccinera, eller riskerna med eventuella 

biverkningar, var inte alltid framställda på adekvat sätt. Det kan också argumenteras för att 

fördelarna med vaccinet inte heller kom fram tydligt nog (Vårdguiden, 2009). I detta fall 

skulle framing kunna ha använts för att påverka människors val (det är dock en etisk gråzon), 

och nedan kommer det att beskrivas hur och varför framing fungerar som det gör. 

 

Ett kort exempel på framing: 

Pelle måste opereras. Pelle får av läkaren två alternativ: 

1. Operation A. Statistiken visar att proceduren är lyckosam i 80 % av fallen. 

2. Operation B. Statistiken visar att 20 % av patienterna inte klarar sig. 

Exemplet visar att troligt resultat för operation A och B är exakt likadant, men på det sätt som 

alternativen är framställda i exemplet så skulle de allra flesta troligen välja alternativ A. Det 

finns många olika varianter av framing, och exemplet ovan beskriver framing endast i sin 

yttersta korthet, men det ger en bra bild av vad framing är.  

Denna studie är baserad på en forskningsartikel kallad The Framing of 

Decisions and the Psychology of Choice (Tversky & Kahneman, 1981), och är till stora delar 

ett replikat av nämnda studie. Tversky och Kahneman inkluderade sin artikel ett antal 

problem, men det är endast ett problem som använts i den här studien, nämligen The Asian 

Disease Problem (Bilaga 1). Enkäten som designades var formulerad som så att detta 

problem ställdes två gånger, men på aningen olika sätt. I vissa frågor så byttes en vital del ut, 
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nämligen vilken exakt epidemi som är nämnd i frågorna som deltagarna fick ta ställning till. 

Dessa epidemier var antingen Asiatiska sjukan (direkt replikat) eller Svininfluensan (H1N1). 

Undersökningen ämnade därför undersöka om Nobelpristagarna Tversky och Kahnemans’ 

resultat kan generaliseras på ett än mer generellt än vad de själva gjorde år 1981. Utöver detta 

ämnades också undersöka om ordningen på två på varandra följande framinguppgifter 

påverkar utfallet.  

Tversky och Kahneman använde en helt och hållet påhittad sjukdom i sin 

undersökning, men i denna undersökning används också, förutom en exakt kopia av The 

Asian Disease Problem, en epidemi som funnits på riktigt och som fortfarande upplevs som 

ett hot, nämligen Svininfluensan. Denna epidemi fick tidigt 2013 nytt fäste i Norge 

(Aftonbladet, 2013) och den kan därför klassas som aktuell även här i Sverige, då ett hot om 

smitta upplevdes även på vår sida gränsen (Smittskyddsinstitutet, 2013). Således har 

Svininfluensan använts i undersökningen, och detta hoppades kunna skapa en frågeställning 

som deltagarna kunde relatera till.  

Den här studien är viktig av många olika anledningar. En första anledning är att 

om framing används i reklam och PR (Kamins & Marks, 1987), och därför också som medel 

för manipulation, så har allmänheten rätt att bli bildade i detta fenomen. Vidare menar 

Kamins & Marks (1987) att om allmänheten görs medveten om framing och dess effekter så 

är det ett steg mot ett mer rättvist konsumentsamhälle. En andra anledning är att om 

eventuella skillnader i ordning av framingproblem kan påverka en till exempel vårdtagares 

beslut så borde detta tas i beaktning inom just vården. Finns där ordningseffekter så kan dessa 

i värsta fall manipuleras genom att framställa till exempel en för sjukhuset lukrativ operation 

med en viss framing, medan ett likvärdigt alternativ framställs med en annan typ av framing. 

En tredje anledning är att det helt enkelt är otroligt intressant att söka svar på hur olika 

framställningar av likvärdiga alternativ kan påverka beslut, och varför det påverkar på det sätt 

som det gör. 

Artikeln The Framing of Decisions and the Psychology of Choice kom att bli en 

klassisk artikel inom forskningen på framing (Tversky & Kahneman, 1981). Det primära 

experimentet som är aktuellt för denna studie är The Asian Disease Problem, som går ut på 

att en fiktiv epidemi beskrivs, och därtill förklaras att 600 personer förväntas dö i nämnda 

sjukdom. När detta experiment genomförs så delas alla deltagare in i två grupper som får 

exakt samma beskrivning av ett problem, men de ska välja mellan två för grupperna olika 

alternativa program som ska tillsättas för att bekämpa smittan. Grupp ett får välja mellan a) 

Att 200 personer räddas, eller b) 1/3 chans att 600 räddas, och 2/3 chans att ingen räddas. 
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Grupp två får istället välja mellan c) Att 400 personer kommer att dö, eller d) 1/3 risk att 

ingen dör, och 2/3 risk att 600 personer dör. Grupp ett blir utsatt för vad som kallas positiv 

framing, medan grupp två får uppleva en negativ framing. Tversky och Kahneman fann att 

deltagarna i grupp två, alltså de som blev utsatta för exemplet med negativ framing, visade en 

större benägenhet att välja det mer riskfyllda alternativet än deltagarna i grupp ett. Det kan 

därför argumenteras för att effekterna av framing, det vill i detta fall säga benägenhet att ta 

risker, beror på om alternativen är positivt eller negativt formulerade (Reisberg, 2010). Men, 

vad är positiv och negativ framing? 

Skillnaden mellan positiv och negativ framing är ganska simpel. Gonzalez, 

Dana, Koshino & Just (2005) menar att positiv framing kan förklaras som de frågeställningar 

där svarsalternativen beskriver en vinst som kan göras. I The Asian Disease Problem ovan 

blir grupp ett presenterade för två alternativ med positiv framing, där antalet personer som 

kommer räddas utgör det positiva i framställningen av alternativet. Negativ framing är istället 

tvärt om; det har ett fokus på vilken förlust som kan göras, oavsett vilket val som görs 

(Gonzalez, Dana, Koshino & Just, 2005). I The Asian Disease Problem ovan blir alltså grupp 

två presenterade för en negativ framing, där antal personer som riskerar dö utgör det negativa 

i framställningen. 

Till sist så bör antalet svarsalternativ tas i beaktning. I forskning som behandlar 

effekterna av framing så presenteras oftast två olika alternativ som innebär i stort sett samma 

sak (Kahneman, 2003; Reisberg, 2010). Alternativen beskriver egentligen samma resultat, 

men med olika formuleringar. I verkligheten finns oftast fler än två svarsalternativ. Cheng, 

Chuang, Huang & Hsieh (2012) har visat att kontext påverkar effekterna av framing och att 

effekten reduceras i vissa kontexter, varav verkligheten (som alltså ofta består av fler än två 

alternativ) fungerar som en kontext som reducerar effekten av framing. När det som i denna 

undersökning endast finns två svarsalternativ så blir deltagarna tvungna att välja ett av dem. 

Dessa svarsalternativ är ofta polariserade och ger ingen möjlighet till kompromiss (Cheng 

et.al., 2012). I verkligenheten däremot, så visar forskningen att om det finns möjlighet till en 

kompromiss (ett mellanläge mellan de två polariserade svarsalternativen) så väljs det 

alternativet oftare än något av de polariserade alternativen (Cheng et al, 2012).  

 
Syfte 

Syftet med denna studie är att replikera Tversky och Kahnemans’ experiment 

The Asian Disease Problem (1981) för att se om likvärda resultat kan uppnås, alltså om 

effekterna av framing skiljer sig signifikant beroende på positiv eller negativ framing.   
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Ytterligare en del av syftet är att undersöka om utfallet påverkas av 

ordningseffekter, det vill säga om det spelar någon roll om man först blir presenterad för ett 

problem med negativ framing och sedan ett problem med positiv framing (och vice versa).  

Till sist är också en del av syftet att undersöka om effekterna av framing gäller 

oberoende av om epidemin i problemet som presenteras är hypotetisk (Asiatiska sjukan) eller 

verklig (Svininfluensan). 

 

Frågeställningar 
 
Kan Tversky & Kahnemans’ resultat från The Asian Disease Problem replikeras? 

Påverkar ordningen av två på varandra följande framingproblem utfallet? 

Påverkar det utfallet om epidemin i problemet är hypotetisk eller verklig?  
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

  En internetbaserad enkät har använts som metod för att samla in data (Bilaga 2). 

Samma enkät har använts, i fyra olika versioner. De olika versionerna skiljer sig åt endast på 

ordningen i vilken frågorna ställts, och varje enkät har fått 50 deltagare. I var och en av de 

fyra enkäterna har ordningen på huvudfrågorna, det vill säga antingen Svininfluensan eller 

Asiatiska sjukan (Bilaga 3), manipulerats och presenterats med antingen negativ eller positiv 

framing. På detta sätt har alla olika möjliga ordningsföljder av frågor täckts in. 

  Författaren har i egenskap av passiv försöksledare och observatör endast 

kontrollerat antalet deltagare, och stoppade datainsamlingen då varje enkät uppnått 50 

deltagare. 

 

Deltagare 

Studien omfattade 200 deltagare (N = 200, 102 kvinnor och 98 män). 

Snöbollsurval användes, vilket innebär att varje deltagare blev ombedd att dela 

undersökningen vidare till andra människor (Field, 2005). Uttrycket ”snöbollsurval” 

härstammar från en liknelse med att rulla en snöboll som tilltar i storlek hela tiden. 

Deltagarantalet fördelades jämnt vad gäller kön. De flesta av deltagarna är i 20-årsåldern och 

de bor i Sverige. Åldersspannet sträckte sig från 18 till 70 år (M = 29,14 år, SD = 10,346). 

Alla deltagare är internetanvändare, och därmed kan det konstateras att de är användare av 

antingen dator, surfplatta eller mobiltelefon med tillgång till internet. 

  Nio av deltagarna genomförde enkäten på engelska, och på grund av denna låga 

frekvens av förmodligen engelskspråkiga deltagare togs detta inte i beaktning i denna text.  
 

Genomförande 

En internetbaserad enkät skapades, i fyra olika versioner men med samma 

frågor, via Karlstad Universitets enkätverktyg Survey&Report. Enkäterna fanns, utöver på 

svenska, även tillgängliga på engelska. Varje länk till de fyra olika versionerna av enkäten 

skickades ut på Facebook, och varje deltagare blev ombedd att dela länken vidare till fem 

personer. Enkäten var aktiv på internet mellan 19e och 28e april. 

 

Design 

Föreliggande undersökning är av typen experimentell design. Enkäten innehöll 

först i ordningen, i alla fyra versioner, frågor om ålder, kön och utbildningsnivå (nedan kallat 
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Bakgrundsinformation). Efter detta följde, även detta i alla versioner, en Dospertskala. Efter 

detta följde den första av de i denna text kallade ”huvudfrågorna”. En av huvudfrågorna är ett 

direkt replikat av The Asian Disease Problem (Tversky & Kahneman, 1981). Den andra av 

dessa två huvudfrågor är också ett replikat, men med Svininfluensan som epidemi istället för 

Asiatiska sjukan (The Asian Disease) (Bilaga 1 och 3). Detta följdes i sin tur följdes upp av 

vad som kallats Brus (Bilaga 4). Denna del lades in i enkäten för att förhoppningsvis 

”nollställa” deltagaren från huvudfråga ett till huvudfråga två, det vill säga att få deltagaren 

att tänka på något helt annat är framing. 
Enkäten finns i sin helhet som bilaga (Bilaga 2). Enkäterna är som nämnt ovan 

utformade utifrån olika ordningsföljd på huvudfrågorna. Nedan följer en exakt beskrivning av 

varje enkät. 

 

 

___________________ 

Tabell 1 här 

                ___________________ 

 

 

 

Databearbetning 

 I denna undersökning har främst icke-parametrisk statistik använts, då nästan 

alla data är på nominal skalnivå. SPSS har använts som verktyg vid bearbetningen av data. 

Chi-square-tester är det huvudsakliga instrumentet som använts vid beräkningarna av data, 

och detta är en väl erkänd och ofta använd metod (Borg & Westerlund, 2006; Field, 2005).  

 Vid beräkning av data för att besvara frågeställningen ”Påverkar ordningen av 

två på varandra följande framingproblem utfallet” slogs data från enkät A och C ihop, och 

även från B och D. För att besvara denna fråga behövdes inte äkthet av epidemi tas med i 

beräkningarna, då endast ordning av negativ eller positiv framing ville undersökas. Eftersom 

att A och C har samma ordningsföljd av positiva och negativ framing (positiv först, negativ 

sist), vilket också gäller B och D (negativ först, positiv sist), så analyserades dessa data 

sammanslaget. 

En alfanivå sattes till 0,05 %. 
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Instrument 

 Chi-square-test. Pearson’s Chi-square-test mäter nivån av oberoende hos två 

kategorivariabler (Field, 2005). Detta test bedömdes väl lämpat för att analysera data, och har 

använts vid beräkningar av alla resultat. 

Cramérs’ V. Testet mäter styrkan på associationen mellan två kategoriska 

variabler och är baserat på Pearson’s Chi-square-test (Borg & Westerlund, 2006; Field, 

2005).  

Dosperts’ skala. Denna skala mäter riskbenägenhet, och den användes för att 

säkerställa att deltagarna i de olika grupperna var likvärdiga vad gäller risktagande. Dosperts’ 

skala är en ofta citerad och erkänd skala (se till exempel: Weber, Blais & Betz, 2002). I denna 

skala finns 5 alternativ per påstående, där 1 är det lägsta värdet (lägst nivå av risktagande) 

och 5 är det högsta värdet (högst nivå av risktagande). En indexvariabel för varje individ i 

varje grupp räknades ut med hjälp av SPSS, där funktionen Transform à Compute variable 

(Field, 2005) användes för att slå samman varje deltagares svar på alla frågor (1 till 5-värden) 

till ett värde. En envägs oberoende variansanalys (ANOVA) med grupp som oberoende 

variabel och risktagande som beroendevariabel visade ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i risktagande (F(3, 196) = 0,281, p = 0,839). Med detta sagt så kan det konstateras 

att grupperna inte visade på någon signifikant skillnad i riskbenägenhet. 

ANOVA. Variansanalys användes för att beräkna indexvariabel för varje 

individ när mätning av riskbenägenhet gjordes med hjälp av Dosperts’ skala. 

Cronbachs’ alpha. Detta instrument användes för att beräkna reliabiliteten för 

Dosperts’ skala. Värdet som beräknas med denna koefficient skall överstiga 0.70 för att en 

skala ska anses som reliabel (Nunnally, 1978; DeVellis, 2003). Cronbach’s alpha var i 

föreliggande mätning av Dosperts’ skala α = 0,709.  

 

Bortfall  

 Inget bortfall gick att räkna på, då enkäten skickades ut i randomiserat manér 

via Internet och för att samtliga deltagare svarade på samtliga frågor.  

 

Reliabilitet & Validitet 

 Denna undersöknings reliabilitet kan antas vara relativt hög (pålitlig) då alla 

frågor i enkäten är baserade helt och hållet på tidigare undersökningar. Eftersom att ingen 

signifikant skillnad finns på deltagarnas nivåer av risktagande, och eftersom att resultaten 

blev de samma som Tversky & Kahnemans’ resultat, kan det antas att test-retest reliabiliteten 
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är hög (Borg & Westerlund, 2006). Det var inte möjligt att inom ramen för denna uppsats 

utföra ett retest.  

 Validiteten i undersökningen är hög. Undersökningen mäter det som den avser 

att mäta, men det går dock aldrig att, vid en sådan här typ av undersökning, veta om andra 

externa faktorer har påverkat deltagarna då de genomförde enkäten eftersom de gjorde den 

hemma vid sin dator, surfplatta eller mobiltelefon. Antalet deltagare är ganska högt (N = 200) 

och det går därför att argumentera för att den externa validiteten är hög. Begreppsvaliditeten 

är hög därför att huvudfrågorna i enkäten frågar vad deltagaren själv föredrar, och detta är 

precis vad undersökningen vill ha svar på; det självupplevda hos deltagaren (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Den statistiska validiteten är hög, då de tester som 

använts i relation till data (Chi-square, ANOVA, Cronbach’s alpha och Cramér’s V) är 

erkända (Field, 2005). 

 

Etiska överväganden 

Innan enkäten skickades ut så gjordes en grundlig analys av frågorna i relation 

till vad som anses vara etiskt och moraliskt korrekt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Inga av frågorna är stötande så ingen vidare etisk prövning bedömdes 

vara nödvändig (Borg & Westerlund, 2006).  

Deltagarna var tvungna att vara minst 18 år för att genomföra enkäten (det 

handlar dock om en internetbaserad enkät, så att kontrollera om varje deltagare faktiskt är 

minst 18 år är inte möjligt).  

Anonymitet kunde garanteras då ingen personlig information mer än ålder, kön 

och utbildningsnivå sparades, och därför fanns (eller finns) inget som kunde härleda till att en 

viss deltagare kunde spåras och pekas ut. Kontot på Survey&Report är stängt och alla data är 

sparade endast på separat hårddisk. Risken att någon specifik deltagare skall bli spårad via 

IP-nummer är därför eliminerad. Utöver detta blev deltagarna på första sidan i enkäten 

informerade om att all data sparas och att den kan komma att användas i framtida forskning.  

På första sidan i enkäten informerades deltagaren om att allt deltagande är 

frivilligt (Bilaga 1). Däremot står där inget om att deltagande kunde avbrytas när som helst. 

Detta borde ha framställts tydligare.   
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Resultat 

Ett Chi-square-test utfördes och signifikanta skillnader hittades mellan positiv 

och negativ framing [χ²(1, N = 200) = 20,345, p < 0,001, V = 0,226]. Standardiserade 

residualer räknades ut för att avgöra styrkan hos de olika variablerna [standardiserade 

residualer (positiv framing, alternativ A respektive B) = 2,5 och -2,0; (negativ framing, 

alternativ A respektive B) = -2,5 och 2,0]. En standardiserad residual med ett värde på minst 

+/- 2,0 anses vara en signifikant bidragande faktor som kan antas inte bero på slumpen 

(Hinkle, Wiersma & Jurs, 1994). Svaren på frågorna med positiv framing är annorlunda än 

svaren på frågorna med negativ framing. De som blev presenterade för ett problem med 

positiv framing valde i större utsträckning det alternativ som innebar minst risk, medan de 

som blev presenterade för negativ framing agerade tvärt om. Detta är precis vad Tversky och 

Kahneman också kom fram till i sin undersökning år 1981. 

Ett Chi-square-test utfördes och signifikanta effekter hittades när olika ordning 

(positiv följt av negativ eller negativ följt av positiv framing) på frågorna undersöktes [χ²(1, 

N = 200) = 6,053, p < 0,05, V = 0,123]. Standardiserade residualer räknades ut för att avgöra 

styrkan hos de olika variablerna [standardiserade residualer (positiv framing först i 

ordningen, alternativ A respektive B) = 1,4 och -1,1; (negativ framing först i ordningen, 

alternativ A respektive B) = -1,4 och 1,1]. Här överskred inte de standardiserade residualerna 

det kritiska värdet +/- 2,0, så effekten blev därför inte lika stark som i testet i paragrafen 

ovan. Den grupp som började med negativ framing svarade annorlunda än den som började 

med positiv framing. Den grupp som först i ordningen blev presenterade för ett problem med 

negativ framing visade vid första problemet en tendens att svara väldigt polariserat, för att 

sedan på problem två i ordningen svara mycket mer jämnt fördelat över de två alternativen. 

Denna skillnad var inte lika stor hos den grupp som först blivit presenterade för ett problem 

med positiv framing. 

Ett Chi-square-test utfördes och inga signifikanta skillnader hittades när typ av 

sjukdom [verklig (Svininfluensan) eller påhittad (Asiatiska sjukan) ] undersöktes [χ²(1, N = 

200) = 0,173, p > 0,05, V = 0,021]. Standardiserade residualer räknades ut för att avgöra 

styrkan hos de olika variablerna [standardiserade residualer (Asiatiska sjukan, alternativ A 

respektive B) = -0,2 och 0,2; (Svininfluensan (H1N1), alternativ A respektive B) = 0,2 och -

0,2]. De som presenteras för Asiatiska sjukan svarar likvärdigt med dem som presenteras för 

Svininfluensan (H1N1). 
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Diskussion 

Resultaten stödjer Tversky och Kahnemans (1981) hypotes; problem eller 

frågeställningar med negativ eller positiv framing genererar olika svar, vilket innebär att de 

resultat som denna undersökning har producerat bevisar ytterligare att deras resultat går att 

generalisera även till människor som faller inom målgruppen för föreliggande undersökning. 

Resultaten från föreliggande undersökning tyder på att problem med negativ framing ger ett 

resultat där deltagarna har varit villiga att ta större risker än de deltagare som blivit utsatta för 

ett problem med positiv framing. De som blir presenterade för en säker vinst ställt mot en 

chans att få en större vinst eller ingen vinst alls (positiv framing) visar liten vilja att sätta den 

säkra vinsten på spel, medan de som blir presenterade för en säker förlust ställt mot en chans 

att inte förlora något eller att förlora ännu mer (negativ framing) visar en stor vilja att chansa 

och att därmed slippa förlora något. Det verkar vara som så att den potentiella vinsten vill 

säkerställas och inte riskeras, men den potentiella förlusten verkar jämställas med vilken 

förlust som helst och att det då lika gärna kan chansas för att slippa förlusten helt. Dessa 

resultat är enastående på många sätt, då de innebär bland annat att Tversky och Kahnemans 

resultat går att generalisera också till målgruppen för denna studie, vilket i sig är en stor vinst 

för vetenskapen och för forskning på framing och dess effekter.  

 Deltagarna visade signifikanta skillnader i sina svar när ordningen på 

problemen ändrats, vilket innebär att ordningen i vilken frågorna ställdes hade en effekt på 

hur deltagarna svarade. De som först blev utsatta för ett problem med positiv framing svarar 

annorlunda på det följande problemet i ordningen än de som får ett problem med negativ 

framing först i ordningen, vilket betyder att ordningen i vilken problem av denna typ ställs 

har en effekt på hur människor kommer att välja. Detta är ett viktigt och ytterst intressant 

resultat, just för att det har direkta teoretiska och praktiska implikationer. Sett ur till exempel 

en medicinsk synpunkt, likställt med exemplen i Inledning, så borde denna ordningseffekt 

vara ytterst avgörande för hur exempelvis en läkare framställer olika alternativ av vård. Om 

det första alternativet behandlas på ett visst sätt rent kognitivt av en patient så borde det 

betyda att det andra, och möjligtvis det tredje och fjärde, alternativet behandlas en aning 

partiskt. Det skulle kunna argumenteras för att vad som skett är en typ av anchoring 

(Mussweiler & Strack, 2001) och att detta påverkat deltagarnas val. Anchoring är det 

fenomen där ett första alternativ i ett led av flera alternativ fungerar som ett ankare när 

följande beslut skall tas, och ankaret fungerar i sin tur som en typ av information utifrån 

vilken de följande alternativen tolkas. Detta kan leda till att de följande 

alternativen/problemen tolkas annorlunda än hur ankaret tolkades. Anchoring är en typ av 
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kognitiv bias, vilket i sin tur är ett begrepp som beskriver ett avvikande mönster i 

beslutsfattande som ofta beror på att subjektiva värderingar omedvetet blandas in i 

situationen (Reisberg, 2010). Ankaret fungerar då som den subjektiva värderingen som 

påverkar kommande tolkning och beslut. 

 En annan anledning till deltagarnas svar skulle kunna bero på implicita attityder 

(Cunningham, Preacher & Banaji, 2001). En implicit attityd är en attityd, en åsikt eller en 

association som färgar av sig på till exempel andra objekt, frågor eller personer. Denna attityd 

är inte medveten (explicita attityder är istället de attityder, åsikter eller associationer som är 

medvetna). Enkäten innehåller många ting som deltagarna skulle kunna ha implicita åsikter 

om, och då speciellt Svininfluensan eftersom att många troligen blivit direkt påverkade av 

den på ett eller annat sätt. Det kan också argumenteras för att dessa attityder är besläktade 

med anchoring, som beskrevs ovan. 

Deltagarna svarade likvärdigt på frågor om både Svininfluensan och Asiatiska 

sjukan, vilket betyder att undersökningen genererade resultat som visar att det inte spelar 

någon roll om epidemin i problemet är hypotetisk eller verklig. Det kan dock diskuteras 

huruvida deltagarna var medvetna om att Asiatiska sjukan faktiskt är påhittad. Resultaten från 

föreliggande undersökning måste ändå klassas som ytterst intressanta då de på ett enastående 

och unikt sätt generaliserar Tversky och Kahnemans resultat till ytterligare områden, och att 

den visade signifikanta resultat då relevansen av epidemins äkthet undersöktes. Den externa 

validiteten för denna undersökning ges härmed stöd, då möjligheten till generalisering, i detta 

fall till målgruppen för föreliggande studie, bevisas genom att det uppenbarligen kvittar 

huruvida epidemin i frågeställningen är hypotetisk eller verklig. Eftersom att Svininfluensan 

(H1N1) bevisligen fortfarande är ett reellt hot (Aftonbladet, 2013; Smittskyddsinstitutet, 

2013) så tolkar jag resultaten som att Svininfluensan likställs med Asiatiska sjukan. 

Det är ytterst intressant att analysera det faktum att den artikel som ligger till 

grund för denna undersökning, nämligen The Framing of Decisions and the Psychology of 

Choice (Tversky & Kahneman, 1981), faktiskt bara behandlar data där endast två 

svarsalternativ varit möjliga att välja bland. Cheng et al. (2012) hävdar att antalet 

svarsalternativ påverkar effekterna av framing, och att människor tenderar att välja det mer 

kompromissande alternativet (om sådant finns). Kivetz, Netzer och Srinivasan (2004) menar 

att detta är en så kallad kompromisseffekt, vilket enligt dem innebär att människor har en 

tendens att välja det alternativ som är en kompromiss mellan två extremer. Men vad hade 

hänt i denna undersökning om ett eller två ytterligare alternativ hade funnits att välja bland? 

Hur hade det påverkat de ordningseffekter som konstaterats? Hade det bara förstärkt dem 



 16 

ytterligare? Dessa är frågor som bör tas upp i kommande studier om och på framing och dess 

effekter. 

I föreliggande undersökning används något som kom att bli kallat Brus (Bilaga 

4). Detta brus användes för att försöka nollställa deltagaren, att få personen att tänka på 

någonting annat, mellan de två huvudfrågorna (Bilaga 3). Bruset beskriver en situation där 

deltagaren står i entrén till IKEA och där blir hälsad välkommen av en anställd. Efter detta 

följer ett antal frågor om hur denne anställde uppfattades och hur troligt det är att personen i 

fråga vill sälja något till deltagaren. Detta brus kan mycket väl ha haft en inverkan på 

deltagarna inför huvudfråga två i ordningen, och då speciellt med teorier om anchoring 

(Reisberg, 2010; Mussweiler & Strack, 2001) eller implicita attityder (Cunningham, Preacher 

& Banaji, 2001) i åtanke. Det går inte att veta om deltagarna upplevt detta brus som ett 

ankare (anchoring) och därför haft en annan subjektiv upplevelse om huvudfråga två i 

ordningen än om de inte skulle ha blivit utsatta för detta brus. De implicita attityder som 

väcks när frågor om IKEA, försäljning och bemötande av IKEAs personal ställs är väldigt 

svåra att mäta, och är dessvärre omöjligt att mäta utifrån de data som föreliggande 

undersökning producerat. Inför kommande forskning skulle detta brus kunna vara en stor 

källa för intressant data, förutsatt att man har ett bra sätt att mäta upplevelsen av bruset på.  

 

Metoddiskussion 

Metoden med en internetbaserad enkät har, som sagt, visat sig väldigt lukrativ 

vad gäller mängd insamlade data. Enkäten borde dock ha innehållit ett fält någonstans i flödet 

för frivilliga kommentarer av deltagarna, och att deltagarna på detta sätt möjligen hade fått 

möjlighet att lämna in ytterligare information om deras svar. Detta hade kunnat få plats inom 

tidsramen, med avseende på datainsamling, sammanställning och analys.  

I enkäten (Bilaga 2) finns ett försättsblad där deltagaren får all nödvändig 

information om datainsamling, anonymitet och tidsåtgång (m.m.). Det som saknas, och som 

borde ha stått med, är att deltagandet gick att avbryta när som helst och att detta inte 

medförde någon som helst negativ konsekvens. Denna information är viktig för känslan av 

frivilligt deltagande. Detta borde absolut ha stått med, och detta är något som bör korrigeras 

om dessa enkäter används igen.  

Tversky och Kahneman (1981) har inte tagit några bakgrundsvariabler (till 

exempel kön eller ålder) i beaktning i sina studier, något som också nämns av Kahneman i en 

av hans senare artiklar (2003). Denna undersökning sökte i begynnande fas undersöka om där 
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finns signifikanta resultat vid undersökning av skillnader eller korrelationer mellan både kön 

och ålder, men detta föll bort då tidsramen inte räckte till.  

 

Teoretisk och praktisk relevans 

 Undersökningen och resultaten har bevisat att utvalda tidigare teorier om 

framing stämmer och att de kan generaliseras, att ordningen i vilken frågorna ställs är av 

signifikant betydelse när det kommer till hur deltagare svarar och att typ av epidemi 

(hypotetisk eller verklig) är irrelevant. Inför kommande forskning så har denna undersökning 

och dess resultat visat att en signifikant ordningseffekt finns, vilket är en viktig upptäckt. 

Dessutom är det faktum att Tversky och Kahnemans resultat har replikerats och 

generaliserats en bedrift i sig, och den teoretiska relevansen är därför ganska påtaglig. 

 I praktiken innebär denna undersökning ytterligare bevis för att framing 

existerar och att det är ett kraftfullt och betydande fenomen. Det finns många områden i 

samhället där framing bör tas i beaktande, inte minst inom till exempel vård, skola och 

juridik, och denna undersökning belyser hur och varför det förhåller sig på det viset. 

Ytterligare praktiska implikationer av resultaten från denna undersökning kan kopplas till 

kontextuella skillnader, då ny forskning säger att kontext påverkar effekterna av framing 

(Cheng et al., 2012). Det är viktigt att belysa det faktum att alla resultat som föreliggande 

studie producerat är en produkt av ett experiment och att kontext inte kan tas med i 

beräkningarna (eftersom att ingen kontroll av kontext var möjlig). Därför, inför framtida 

forskning, så bör framing studeras i en mer naturlig miljö, och således också i varierande 

kontext. Detta kan generera ännu fler svar på hur generaliserbara Tversky och Kahnemans 

resultat verkligen är. 

 Resultaten har bevisat att den semantiska betydelsen av ett budskap, så som att 

80 % av alla som genomgår operation A överlever ställt mot att 20 % av människorna som 

genomgår operation B inte överlever, har ungefär lika stor betydelse för beslutet som sättet 

det framställs (negativ eller positiv framing). Detta är väldigt nyttig kunskap för samhället. 

Resultaten belyser vikten av att faktiskt vara medveten om att framing existerar och att det 

påverkar oss dagligen, i och med att de alternativ som framställs ofta innebär ungefär samma 

sak. Detta bör undervisas om i ett tidigt skede i skolan, för att på så vis ge människor 

möjlighet att skapa verktyg att använda i sin analys av världen och alla tusentals budskap som 

strömmar genom samhället. Om vetskapen att många alternativ faktiskt ofta har samma 

semantiska innebörd finns så borde förklädnaderna, det vill säga de manipulativa 

framställningarna av alternativ med positiv eller negativ framing, kunna förbises. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – The Asian Disease Problem (Tversky & Kahneman, 1981) 
 
 
 

 
 
Bilaga 2 – Enkät (i sin helhet) 
 
Nedan följer bilder (screenshots) av en version enkäten. Som sagt i Metod; Genomförande & 

Design så har 4 olika versioner av enkäten använts, där endast ordningen på frågorna har 

skiftat. Bilderna nedan följer vanlig läsordning. 
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Bilaga 3 – Huvudfrågor 
 
Asiatiska sjukan (The Asian Disease Problem) – Negativ framing 
 

 
 
 
 
Asiatiska sjukan (The Asian Disease Problem) – Positiv framing 
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Svininfluensan – Negativ framing 
 

 
 
 
 
Svininfluensan – Positiv framing 
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Bilaga 4 - Brus 
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Bilaga 5 – Tabell 1  
 

Tabell 1. 
 

Översikt av enkäter 
___________________________________________________________________________ 
 
Grupp 1. (Enkät A) Bakgrundsinfo Dospert Asiatiska sjukan      Brus            Svininfluensan
    (positiv framing)                            (negativ framing) 
 
Grupp 2. (Enkät B) Bakgrundsinfo Dospert Asiatiska sjukan      Brus            Svininfluensan
    (negativ framing)                            (positiv framing) 
 
Grupp 3. (Enkät C) Bakgrundsinfo Dospert Svininfluensan      Brus            Asiatiska sjukan
    (positiv framing)                            (negativ framing) 
 
Grupp 4. (Enkät D) Bakgrundsinfo Dospert Svininfluensan      Brus            Asiatiska sjukan
    (negativ framing)                            (potiv framing) 
___________________________________________________________________________ 

 

 


