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Vad kan psykologi
bidra med till en
hållbar utveckling?

Dagens mål är att du tycker att ämnet är intressant och
att undervisningen väcker flera nya frågor.
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Vad är psykologi?

Varför är psykologi
för hållbar utveckling
viktigt?
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3.
Hur kan
miljöfrämjande/miljö
‐skadliga beteenden
förklaras med hjälp
av psykologi?

Hur kan man
uppmuntra till
miljöfrämjande
beteenden enligt
psykologi?
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Diskussion och
avslutning
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Vad är psykologi?

Psykologi är
• Beteenden
• Tankar, känslor, bilder, uppfattningar, attityder, osv.
• Fysiologiska reaktioner
• Faktorer som påverkar beteenden, tankar, känslor, osv.
Vad handlar psykologi på ett universitet om?

Att vetenskapligt studera
→ beteenden och
→ psykiska processer

Forskningsmetoder
som experiment,
intervju, enkät
Tex kroppsrörelse,
språk, puls, blodtryck
Tex stress, glädje,
ångest, minne,
stereotypt tänkande
KAU.SE/PSYKOLOGI

Schools of thought
Olika psykologiska perspektiv för att förstå människan: tre exempel
Evolutionistiskt perspektiv

Behavioriskt perspektiv

Informationsprocessande
perspektiv

Källa: www.sohh.com

Källa: www.blog.questia.com

Källa: www.keywordsuggest.org

Stimulus

Response
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Olika psykologiska forskningsfält & tillämpningsområden
Flera sätt att förklara människans beteende och psyke i olika situationer och
kontexter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kognitiv psykologi
Biologisk psykologi
Utvecklingspsykologi
Socialpsykologi
Organisations‐ och arbetspsykologi
Human ergonomics and human factors
Pedagogisk psykologi
Personlighetspsykologi
Klinisk psykologi och hälsopsykologi
Och många flera andra spännande forskningsfält …
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Olika psykologiska discipliner/forskningsfält
Till exempel kognitiv psykologi
Uppmärksamhet

• Målet är att kunna förstå och förklara olika
kognitiva processer som bearbetar,
värderar och styr inkommande information
Sensation och
som leder till förändringar i individens
perception
beteenden, känslor och tankar
• Typiska frågeställningar:
• Hur uppfattar vi olika former?
• Varför kommer vi ihåg vissa saker medan vi
glömmer andra saker?
• Hur löser vi ett problem och vilka faktorer
påverkar problemlösningen?
• Hur påverkar emotioner vårt tänkande och
våra handlingar?

Minne
Språk
Tänkande och
problemlösning
Emotion

Motivation

Källa: www.br.de
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Olika psykologiska discipliner/forskningsfält
Till exempel kognitiv psykologi, forts.
• Perception: Hur kategoriserar och organiserar vi inkommande sensorisk information via våra olika
sinnesorgan till begripliga, meningsfulla uppfattningar?
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Olika psykologiska discipliner/forskningsfält
Till exempel kognitiv psykologi, forts.
• Minne: Hur omvandlar vi information från yttre världen till ett långvarigt minne (=inre mentala
representationer) som kan hjälpa oss att styra eller vägleda våra handlingar framöver?

Glömskkurva (Källa: Ciccarelli och White, 2014)

Evidensbaserade strategier som förbättra minnet
(Källa: Ciccarelli och White, 2014)
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Olika psykologiska discipliner/forskningsfält
Till exempel personlighetspsykologi
• Målet är att kunna förstå och förklara
skillnader och likheter mellan individer som
leder till att individer upplever, tolkar och
hanterar världen olika

1. Tänker jag på mina
vänner så är alla olika.
Men hur skiljer de sig åt?

2. Varför är mina
vänner olika?

• Typiska frågeställningar:
• Vilka skillnader finns mellan individer? Hur
kan vi beskriva dessa skillnader?
• Hur kan vi förklara dessa skillnader, dvs.
vilka orsakar finns att människor är olika?
• Vilka personlighetsegenskaper är lämpat
för ett speciellt yrke? Vilka
personlighetsegenskaper korrelerar med
ett framgångsrikt studie‐ och yrkesliv?
• Finns det möjligheter att förändra
personlighetsegenskaper?
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Olika psykologiska discipliner/forskningsfält
• Enligt femfaktorsmodellen aktiverar en situation en beteendedisposition som i sin tur utlöser ett beteende
• Med beteendedisposition beskrivs i personlighetspsykologi en personlighetsegenskap som kan antingen
vara kortvarig (tillstånd) eller långvarig (trait) och som disponerar en person till en specifik handling
• Vår personlighet utifrån femfaktorsmodellen (Costa & McCrae, 1992)
• Extraversion

Aktiv, nyfiken, självförtroende,
dogmatisk, aggressiv, osv.

Osäker, melankolisk, orolig,
beroende, känslig, osv.

Säker, glad, avslappnad, robust,
sorglös, osv.

• Öppenhet

Icke konstnärlig, obildat, ointresserat,
ohyfsat, utan fantasi osv.

Konstnärlig, bildat‐intellektuell,
kultiverat, fantasirik, osv.

• Vänlighet

Sur, fientlig, envis, inte
kooperativ, osv.

• Neuroticism

• Samvetsgrannhet
•

Passiv, blyg, anspråkslös,
fredligt, tolerant, osv.

Slarvig, opålitlig,
oberäknelig, osv.

Godmodig, välvillig, vänlig,
kooperativ, osv.
Noggrann, pålitlig, beständig, exakt,
osv.

Det finns följaktligen situationer som aktiverar alltid samma beteendedisposition, tex inbjudan till middag, att klara av ett arbetsprojekt, att träna =>
människor med personlighetsdraget extrovert kommer alltid att prata med andra människor i dessa olika situationer

(ett kort test hittar du här: https://psychcentral.com/quizzes/personality‐test/)

Till exempel personlighetspsykologi, forts. Femfaktormodell (FEM)
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Olika psykologiska discipliner/forskningsfält
Till exempel miljöpsykologi, forts.
• Målet är att kunna förstå och förklara vilka fysiska och socio‐kulturella miljöfaktorer
påverkar människans upplevelse och beteenden och hur människans beteende påverkar
– medveten eller omedveten – miljön
Typiska frågeställningar:
•
•
•
•

Hur påverkar stadsarkitektoniska förändringar
människans välmående?
Vilka negativa konsekvenser på människans
välmående har vägbelysning?
Hur måste kollektivtrafik organiseras och
struktureras för att människor använder den?
Vilka miljöer upplever vi som angenäma och
avslappnande?
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Varför är psykologi för
hållbar utveckling viktigt?

Varför är psykologi för hållbar utveckling viktigt?
Grundläggande
• Genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (WCED, 1987, s.
363)
• Jorden och dess resurser möjliggör för oss att kunna leva
• Människors handlingar skapar dock oftast skadliga och irreversibla förändringar på
jorden. Förändringarna medför med sig allvarliga följder för människor i dag och i
framtiden (Oskamp, 2000)
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Varför är psykologi för hållbar utveckling viktigt?
•
•
•
•
•

Förändringarna på jorden är följden av människors beteenden (Oskamp, 2000)
Psykologi förstår människan och kan förklara orsaker till olika beteenden
Individuellt beteende spelar en avgörande roll
Det krävs mer än bara teknologisk utveckling
Miljöskydd och hållbar utveckling får inte begränsas endast till kunskapsförmedling
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Hur kan miljöfrämjande/‐
skadliga beteenden
förklaras med hjälp av
psykologi?

Personlighet

En någorlunda
förenklad
modell för att
kunna förklara
miljöfrämjande
beteenden

Tänkande
Individuella normer
och värderingar
Emotion

Miljöfrämjande beteenden
(& konsekvenser)
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Hur kan miljöfrämjande/miljöskadliga beteenden förklaras med hjälp av
psykologi?
Personlighet utifrån Femfaktormodellen (NEO PI‐R™)
Öpenhet till nya erfarenheter, vänlighet (agreeableness) och samvetsgrannhet (conscientiousness) korrelerar
med miljöfrämjande beteenden.
Gifford och Nilsson (2014)

Vad är kännetecknande för dessa personlighetsdrag?
• Öppenhet till nya erfarenheter: Individer som är öppen till nya erfarenheter kännetecknas av deras
nyfikenhet och kreativitet. De är liberala och abstrakta tänkare som söker intellektuell utmaning.
• Vänlighet: Individer med detta drag samarbetar och uppskattar det att komma överens med andra. De är
hjälpsamma, generösa och de tror att människor är vanligtvis ärliga, trovärdiga och anständiga.
• Samvetsgrannhet: Samvetsgranna individer kan kontrollera och reglera sina impulser. De kan skjuta upp
omedelbar belöning. De planerar och genomför uppgifter och de är ihärdiga och tillförlitliga.
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Hur kan miljöfrämjande/miljöskadliga beteenden förklaras med hjälp av
psykologi?
Kognition: Tidsperspektiv som tankemönster/temporal bias
Människor som fokuserar på nutiden tendererar i högre grad till miljöskadliga beteenden, tex högre
vattenförbrukning, medan människor som fokuserar på framtiden tenderar i högre grad till miljövänliga
beteenden, tex mindre vattenförbrukning.
Corral‐Verdugo, Frajo‐Sing och Pinheiro (2006)

Vad är kännetecknande för dessa två tankemönster?
• Människor som fokuserar på nutiden lever i mindre oro av framtiden, de tar större risker och tenderar till
anti‐sociala beteenden. Deras tankemönster och handlingar påverkas av den nuvarande kontexten (bottom‐
up beslutsfattande).
• Människor som fokuserar på framtiden försöker undvika negativa konsekvenser utifrån sina nuvarande
handlingar genom att de avväger kostnader mot fördelar. De tenderar till pro‐sociala och till ansvarsfulla
beteenden. Deras tankemönster och handlingar påverkas av erfarenheter, kunskap och deras konstruktion av
framtiden (top‐down beslutsfattande).
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Hur kan miljöfrämjande/miljöskadliga beteenden förklaras med hjälp av
psykologi?
Värderingar
Människor som har intrinsiska värderingar tenderar att visa mer miljövänliga beteenden än människor med
extrinsiska värderingar.
Brown och Kasser (2005)

Vad är kännetecknande för dessa två olika värderingar?
• Människor med intrinsiska värderingar värderar personlig utveckling och relationer till
andra människor, de engagerar sig i ideellt. De är mer medvetna om sina beteeden, är I
högre grad nöjda med sina liv, mår bättre och är generösare.
• Människor med extrinsiska värderingar värderar finansiell framgång, image och
popularitet. De är mer missnöjda, mår sämre och är mer materialistiska.
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Hur kan man uppmuntra till
miljöfrämjande beteenden
enligt psykologi?

Psykologi och hållbar utveckling
Jenny Friedl
29 januari 2018

Diskussion: Hur kan man uppmuntra till miljöfrämjande beteenden
enligt psykologi?
Specifika frågor
1. Vilka är de tre största utmaningar för vår miljö och en hållbar utveckling just nu?
Varför?
2. Förklara med hjälp av den förenklade modellen för miljöfrämjande beteenden hur
en av utmaningen ska kunna hanteras. Till exempel ska vi arbeta utifrån en persons
personlighet, en individs normer, värderingar och sätt att tänka eller ska vi använda
sociala normer eller kontextuella faktorer för att förändra mänskligt beteende så att
de blir mer miljöfrämjande?
3. Finns det överlag möjligheter för att agera? Finns det strukturella ramar som skulle
underlätta att bete sig mer miljövänligt?
4. Hur skulle du gå tillväga för att förändra mänskligt beteende för att kunna hantera
utmaningen framgångsrikt? Varför?
Använd eller utgå i dina funderingar utifrån följande punkter:
a. Informationsstrategier, dvs. strategier som informerar om hur ett beteende
gynnar eller skadar miljön
b. Strukturella strategier, dvs. strategier som belönar miljöfrämjande beteenden
och bestraffar miljöskadliga beteenden
c. Till vilken målgrupp riktar du dig? T. ex. skolbarn, unga vuxna, pensionärer,
bilister, etc.
i. Hur skulle du kunna få deras uppmärksamhet för miljöproblemet?
ii. Hur skulle du kunna involvera dem? Vanligtvis är det så att jo större
personlig betydelse en sak har för oss, desto mer blir vi involverat.
5. Vilka modellkomponenter gör det svårt för din målgrupp att bete sig miljöfrämjande?
Vilka skulle modellkomponenter skulle underlätta det? Vilka komponenter skulle vara
lättast att förändra?
6. Vilka emotioner känner målgruppen troligen när det förändrar sitt beteende?

Generella frågor
1. I vilket avseende är skulle vara psykologisk kunskap om människans psyke och
beteende vara relevant för dig?
2. Vilka är, enligt din mening, de viktigaste lärdomar och slutsatser man kan dra av
dagens föreläsning?
3. Vilka nya frågeställningar väcktes under dagen?
4. Hur förhåller sig det som vi gjorde idag till kursen ni läser, till något ni har upplevt
eller sysslat med?
5. Något annat du vill ta upp som inte framgår av ovanstående frågor?

Diskussion och
avslutning

Avslutande diskussion
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Sammanfattning
• Människor som är öppna till nya erfarenheter, vänliga, samvetsgranna och är
framtidsorienterade tenderar till miljöfrämjande beteenden vilket gynnar en
hållbar utveckling
• Om strukturella förutsättningar är ogynnsamma har miljöfrämjande beteenden
nästintill ingen chans vilket påverkar negativt den hållbara utvecklingen
• Kritik mot befintlig psykologisk forskning är att oftast studeras enskilda
individuella faktorer och hur de påverkar miljöfrämjande beteenden utan att ta
hänsyn till sociala och strukturella faktorer och hur de interagerar med
individuella faktorer. Kurz (2002) föreslår social‐ecological framework of ESB för
att förstå bättre komplexheten och samspelet mellan individ och omvärld.
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