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”A mind is like parachute, it won´t work if it´s not open” 

  



3 

 

Sammanfattning 
Beteende styr många gånger de val som individer beslutar sig för. Ett visst beteende inom 

exempelvis val av transport, energi och mat kan många gånger fortgå trots att det är ett 

beteende som varken är gynnsamt för individen eller för samhället i stort. Nudging som 

verktyg anses kunna förändra individers beteenden inom områden som hållbar konsumtion 

så att valen som individer beslutar sig för gynnar de mål som miljöpolitiken bestämt samtidigt 

som det bevarar individens valfriheten. I mars 2017 riktade regeringen ett uppdrag till ansvarig 

myndighet där termen nudging nämndes vilket har lett till ett ökat intresse för användningen 

av nudging, speciellt inom hållbar konsumtion.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vetenskapen bakom nudging-metodiken och 

dess tillämpning inom hållbar utveckling med fokus på miljösmart hållbar konsumtion. En 

empirisk studie tillsammans med en teoretisk bakgrund har genomförts för att kunna besvara 

på forskningsfrågorna:  

1. Hur har förväntningarna kring nudging som metod för beteendeförändring inom 

hållbar konsumtion infriats?  

2. Vilka begränsningar existerar kring nudging-metodiken? 

Uppsatsens teoretiska del beskriver och förklarar sambandet mellan människa och beteende, 

som ligger till grund för nudging-metodiken. Fyra olika nudge-verktyg som frekvent används 

med tillhörande tillämpade exempel inom bland annat konsumtion av energi och mat 

redogörs. Vidare beskrivs det arbete som internationella organisationer såsom OECD och 

Världsbanken bedriver inom nudging.  

Hur effektiv olika nudge-åtgärder har varit varierar allt ifrån att ha lett till önskad förändring i 

beteende där elkonsumtionen reducerades med 40 % till oönskade bumerang-effekter 

gällande återvinning. Nästan uteslutande har effekten av de positiva beteendeförändringarna 

varit kortsiktiga vilket även är en av de största begränsningarna med nudging som verktyg för 

långsiktig hållbar konsumtionsförändring.     

Den empiriska studien där både politiker, myndighet, forskare och konsultföretag har ingått 

har bidragit till att lyfta fram fyra centrala områden: definitionen av nudging, mätbarheten, 

vikten av transparens och den politiska debatten som uppstått kring nudging. Studien har 

tydligare synliggjort problematiken kring sättet att mäta effekten av en beteendeförändring 

där beteenden många gånger påverkas av olika faktorer som blir svåra att isolera för att kunna 

mätas. Nudging kan verka manipulativt även om det avser att bevara individens valfrihet. För 

att inte verka manipulativt bör det vara transparent om vem som utformat nudge-åtgärden 

och vilka effekter som önskas uppnås. Studien visar även på att regeringsuppdraget som 

riktats till ansvarig myndighet där möjligheterna med nudging ska utforskas, innehåller pengar 

och syfte men saknar tydliga mål. Detta kan påverka myndighetens arbete med att kunna 

presentera tydliga resultat.   
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Abstract 
Behavior many times governs the choices individuals are faced with. A certain behavior in, for 

example, the choice of transport, energy and food can be repeated many times despite the 

fact that it is a behavior that is neither beneficial to the individual nor to society at large. 

Nudging as a tool is considered be able to change the behavior of individuals in order to reach 

the goals that have been decided for in environmental policy. A nudge must always preserve 

the individual´s freedom of choice. In March 2017, the Swedish government addressed a 

directive with regards to sustainable consumption to the responsible authority and the term 

nudging was for the first time included in a directive. This has led to increased interest in the 

use of nudging, especially in the field of sustainable consumption. Nudging has been used in 

areas such as sustainable consumption, so that the choices made by individuals favor the goals 

that environmental policy has determined.  

The purpose of this study has been to investigate the science behind the nudging methodology 

and its application in sustainable development focusing on environmental sustainable 

consumption. An empirical study combined with a theoretical background has been 

conducted in order to answer the research questions:  

1. How has the expectations of nudging as a method for behavioral change in sustainable 

consumption been fulfilled?  

2. Which constraints exists when applying nudging in the field of sustainable 

consumption? 

The essays theoretical part describes and explains the relationship between human and 

behavior. Four different nudge-tools commonly used with applied examples in, food- and 

energy consumption are explained. The work that international organizations such as OECD 

and Worldbank are conducting within nudging and behavior is described. 

How effective different nudge measures have been varied, ranging from reduced electricity 

consumption by 40 % to non-desired behavioral change in recycling. The effects of positive 

behavioral change in almost all of the field studies conducted has been short-term, which is 

also one of the limitations with nudging. 

The empirical study in which both politicians, authorities, researchers and consultancy 

companies have been included contributed to highlighting four key areas: the definition of 

nudging, measuring the effects, the importance of transparency and the political debate about 

nudging. The study has more clearly exposed the problem of the way to measure the effect of 

behavioral change, where behavior is often influenced by various factors and is difficult to 

isolate in order to be measured. Nudging may seem manipulative even if it intends to preserve 

the individual's freedom of choice. In order not to act manipulatively, it should be transparent 

with who the choice architecture has been and what the effects are desired to be achieved 

with a certain nudge. The study also shows that the government directive addressed to the 

responsible authority contains means and purpose but lacks clear goals. This may affect the 

authority in their work to present clear results. 
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1. Inledning 
2010 antog Sveriges riksdag ett generationsmål för Sveriges miljöpolitik där syftet är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle som har löst stora miljöproblem samtidigt som 
Sverige inte orsakar mera miljöproblemen i andra länder (Ek, 2017). I generationsmålet ingår 
det att konsumtionen av varor och tjänster ska bidra till så liten andel miljöproblem som 
möjligt. Konsumtion som bidrar till utsläpp inom Sverige har minskat med 30 % under de 
senaste 20 åren samtidigt som svensk konsumtion, inom samma tidperiod bidragit till 50 % 
ökad utsläpp i andra länder (Allerup, 2017). Detta visar på en stor diskrepans på den negativa 
klimatpåverkan som svensk konsumtion bidrar till inom Sverige jämfört med utanför Sveriges 
gränser. För att bidra till det globala arbetet kring reducerad klimatpåverkan måste 
växthusgasutsläppen från svensk konsumtion minska till 1 eller 2 ton jämfört med de 11 ton 
per person/år som det står för idag (Allerup, 2016). 
 
Människors beteenden och beslutsfattande processer inom områden såsom konsumtion och 

transport är idag en av de bidragande faktorer till den negativa klimatpåverkan som beskrivs 

ovan. Som exempel kan boskapssektorn nämnas som står för ca 15 % av den totala årliga 

växthusgasutsläppen globalt. I Sverige utgör köttkonsumtion 33 % av all matrelaterad 

växthusgasutsläpp och av den totala privatkonsumtionens koldioxidutsläpp under 2011 (8 

ton) var 2 ton matrelaterad. Av dessa 2 ton bestod 0,7 ton av köttkonsumtion (Kurz, 2017). 

Köttkonsumtion har stadigt ökat under de senaste 30 åren i Sverige där 2016 konsumerade 

varje svensk ca 45 kg kött per person jämfört med 30 kg år 1990 (Jordbruksverket, 2017). 

Beteenden och beslutsfattande processer inom olika områden däribland konsumtion är till 

stor del påverkade av och baserade  på kognitiva förenklingar, heuristiker samt inflytande av 

den sociala sfär som människan befinner sig i. 

Den 9 mars 2017 skickade Finansdepartementet ett regeringsbeslut i form av ett uppdrag till 

Konsumentverket (Bolund & Axelsson, 2017). Uppdraget bestod av att Konsumentverket ska 

genom olika tillvägagångssätt stimulera miljösmart hållbar konsumtion. Vid en närmare titt på 

vad som ingår i uppdraget går det att läsa: 

”Utifrån bl.a. beteendevetenskapliga överväganden identifiera, värdera och sprida goda 

exempel om hur val av de ur miljösynpunkt mest ändamålsenliga alternativen på olika sätt kan 

underlättas och stimuleras, d.v.s. det som går under benämningen ”nudging”, och i den mån 

så är lämpligt också tillämpa den metoden” (Bolund & Axelsson, 2017) 

Detta är första gången som termen nudging nämns i ett regeringsuppdrag. Ansvarig 

Finansmarknads- och konsumentminister fick upp ögonen för nudging efter att ha läst boken 

”Nudge – Improving decisions about health, wealth and Happiness” av Richard H. Thaler och 

Cass R. Sunstein och insåg att det behövdes fler verktyg för omställnignen till ett hållbart 

samhälle 1. Dessa två författare populariserade termen nudging i sin bok som både var riktad 

mot människor som dagligen ställs inför val och beslut men den var även riktad mot samhällets 

olika aktörer som formar den omgivning där val/besluten fattas.  

 

                                                      
1 Personlig kommunikation. Ministern. Intervju. 2017-11-08. 
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Nudging förklaras enligt författarnas definition som (Thaler & Sunstein, 2008, p. 6): 

”En nudge är alla aspekter kring valarkitekturen som förändrar individers beteende på ett 

förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller väsentligt förändra de ekonomiska 

incitamenten. För att räknas som en nudge, måste åtgärden vara enkel och billig att upphäva”  

Nudging-metodiken bygger på kunskaper ifrån beteendeekonomi som är ett forskningsfält 

som senaste 50 åren tillämpat psykologiska, social och kognitiva experiment till ekonomiska 

modeller för att bättre kunna förstå och förklara människan som beslutsfattare (Angner & 

Loewenstein, 2006). Anledningen till varför boken bidrog till att popularisera termen nudging 

var för att det på ett pedagogiskt, enkelt och tydligt tillvägagångssätt förklarar för hur kunskap 

om människan som beslutsfattare kan användas för att förändra människors beteenden i en 

riktning som både är fördelaktig för individen men även för samhället i stort. Människor ställs 

dagligen inför mängder av val och beslut i en rad olika situationer såsom val av mat, elbolag 

eller pensionssystem. Tidigare har den ekonomiska standardmodellen förklarat människan 

som en rationell beslutsfattare, som kan tillgodogöra sig all tillgänglig information, som har 

fasta preferenser och som agerar därefter. Detta har lett till att besluten som människor 

dagligen ställs inför tidigare har formats därefter. Verkligheten visar att så inte är fallet. Många 

har svårt att spara pengar till sin pension trots att det är mer fördelaktigt för framtiden eller 

att välja elbolag som förser el med förnyelsebara energikällor trots att det är något de vill 

(Pichert & Katsikopoulos, 2008).  Kunskapen ifrån nudging-metodiken förespråkar tvärtemot 

att människan inte är en rationell beslutsfattare utan tvärtemot så fattas majoriteten av 

besluten baserad på ett antal heuristiker och kognitiva barriärer (se bilaga 1).        

I dagens samhälle kring klimatfrågor, och konsumtion där efterfrågan för 
beteendeförändringar växer allt mer så har nudging hittat en plats i debatten. Metodiken har 
under senaste år blivit populariserad hos politiker, företag och organisationer där olika 
experiment inom en rad olika områden tillämpats (Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 46). 
Storbritanniens regering var tidigast ute med att utforska hur nudging kan tillämpas inom 
offentlig förvaltning genom att starta Behavioral Insight Team år 2010 som även blev känd 
som ”the nudge unit”. Målet med enheten var att sprida kunskap om en mer realistisk 
förståelse för människan som beslutsfattare samt att förändra tillvägagångssättet inom minst 
två politiska områden (Halpern, 2015, p. 54). Då en nudge åtgärd inte ska ta ifrån individen 
valfriheten och åtgärden ska vara resurssnål och enkel så har det tilltalat många olika aktörer 
som ett komplement och en mjukare form av åtgärdspolicy till redan existerande 
policyverktyg såsom skatter, subventioner och förbud. Samtidigt finns det vissa begränsningar 
och etiska frågor som är sammankopplade med nudging-metodiken såsom aspekten kring 
metodikens långsiktiga effekter (Alemanno, et al., 2015, p. VII) och att det kan liknas vid 
manipulation (Sunstein, 2015).  
 
Efter att ha läst regeringsuppdraget kring nudging som var en del av regeringens budgetförslag 
väcktes det frågor hos en moderat riksdagsledamot  där hon i en interpellation ställde följande 
fråga till Ministern:  
 
Är det statsrådets uppfattning att Konsumentverket ska ha i uppdrag att, likt en 
lobbyorganisation, påverka människors val av vad man ska konsumera för sina egna pengar 
(Riksdag, 2017).  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vetenskapen bakom nudging-metodiken och dess 

tillämpning inom hållbar utveckling med fokus på miljösmart hållbar konsumtion. 

Beteendeförändring inom olika konsumtionsområden, mätmetoder samt effekterna är frågor 

som varit av intresse. Ytterligare ett syfte med uppsatsen har varit att kunna belysa nudging-

begreppet från olika aktörers perspektiv med hjälp av en empirisk studie. Den empiriska 

studien tillsammans med den teoretiska bakgrunden ska besvara frågorna som existerar kring 

de olika förväntningar samt begränsningar och risker som finns kring nudging-metodiken.   

 
Forskningsfrågor: 

1. Hur har förväntningarna kring nudging som metod för beteendeförändring infriats i 
Sverige under senaste åren fram till 2018?  

 
2. Vilka begränsningar finns kring tillämpning av nudge-åtgärder inom miljösmart 

hållbar konsumtion och hur ser dessa ut? 
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2. Bakgrund 
Studien består av en teoretisk del som utgör underlaget för nudging-metodiken. Som 

komplettering till teorin så har en empirisk intervjustudie genomförts med olika 

samhällsaktörer som är engagerade inom nudging. Den teoretiska studien om nudging-

metodikens olika delar har legat till grund för den empiriska intervjustudien.  Intervjuer valdes 

som metod för att samla in information som kunde fungera som ett komplement till  

teoretiska delen.   

 

2.1 Informationsinsamling 

Primär och sekundär information utgör uppsatsens innehåll. Den primära informationen,  

vilket är ny data som samlats in, är resultatet ifrån den empiriska studien. Sekundär 

information kommer ifrån litteraturgenomgången av det material som legat till grund för 

uppsatsens teoretiska del.    

 

2.2 Litteraturgenomgång 

Urvalet av material för den teoretiska studien har bestått av 4 böcker som behandlar nudging- 

metodiken med olika infallsvinklar (Thaler & Sunstein, 2008), (Halpern, 2015), (Alemanno, et 

al., 2015), (Sunstein, 2014). Förutom dessa böcker har flertalet elektroniska källor såsom 

rapporter, artiklar i diverse vetenskapliga tidskrifter och uppsatser bearbetats. Google och 

Google Scholar är databaser som  använts för informationssökning och några sökbegrepp har 

varit: green nudge, nudge and manipulation, choice architecture, libertarian paternalism.   

 

2.3 Avgränsningar 

Presentationen av olika nudge-verktyg (kapitel 5) har kategoriserats och begränsats till 4 

grupper. Detta har gjorts baserat på genomgång av tidigare litteratur såsom 

Naturvårdsverkets rapport Nudging - ett verktyg för hållbara beteenden (Mont, et al., 2014) 

och Behavioral Insight Teams EAST framework som är en modell med praktiska verktyg som 

kan användas för att förändra beteende (Service, et al., 2014) samt andra rapporter och 

material som legat till grund för studien. 

De användningsområden där nudging-metodiken tillämpats sträcker sig från hälsa och 

välstånd till miljö och konsumtion där det finns otaligt många fallstudier. Fallstudierna som 

presenteras för de olika verktygen i kapitel 5 har begränsats till 1 eller 2 för att kunna 

exemplifiera hur verktygen kan användas men skulle kunna ha omfattat än fler.  

Hur nudging definieras av olika tillämpare har varit en av de centrala områden som uppstått 

kring den empiriska studien och därför har det varit av vikt att genom litteraturstudien 

identifiera tidigare definitioner. Detta har begränsats till de definitioner som redovisas i 

kapitel 4 men dessa skulle kunna breddas än mer då det finns en uppsjö av definitioner. De 

som presenteras anses täcka en vid bredd som ska ge läsaren en bra förståelse för de olika 

ståndpunkterna som finns kring definition.   
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För den empiriska intervjustudien har informanterna begränsats till 6 personer då fler än så 

skulle medföra allt för mycket data som skulle bli svår att analysera och presentera. 

Fokusgrupp där olika personer skulle kunnat ingått i en grupp som diskuterar olika aspekter 

kring nudging har valts bort. Detta på grund av att informanterna dels befinner sig på olika 

geografiska platser men även för att personernas tidsscheman mot förmodan skulle vara svår 

att få ihop till en gemensam tid.  

 

2.4 Upplägg för uppsatsen 

Uppsatsen börjar med att i kapitel 3,4,5 och 6 ge en kunskapsöversikt kring den teori och de 

begrepp som har varit av vikt för uppsatsen. Kapitel 3 redogör för sambandet mellan människa 

och beteende som ligger till grund för nudging-metodiken. Kapitel 4 presenterar diskussionen 

som finns kring definitionen av nudge och hur denna definition kan skilja sig åt beroende på 

vem det är som definierar. Kapitel 5 redogör för de olika nudge-verktygen som kan användas 

för att förändra beteende där dessa har delats in i 4 kategorier där olika tillämpningar för varje 

verktyg exemplifieras. Kapitel 6 fokuserar på en omvärldsanalys med en genomgång av 

internationella organisationers arbete med nudging-metodiken. De olika begränsningar och 

risker (kapitel 7) som finns kring nudging avslutar den teoretiska delen.  

Kapitel 8 inleds med att beskriva metodiken för den empiriska studien som följs upp av resultat 

och diskussion. En sammanfattande reflektion kring de olika centrala områden som varit av 

vikt under uppsatsens gång presenteras i kapitel 9 som följs upp av uppsatsens slutsats i 

kapitel 10 och förslag på framtida forskning.   

 

 

 

 

 

  



12 

 

3. Människa och beteende 
Beteende styr många gånger de val som individer beslutar sig för. Ett visst beteende inom 

exempelvis val av transport, energi och mat kan många gånger fortgå trots att det är ett 

beteende som varken är gynnsamt för individen eller för samhället i stort. Människors 

förmåga att helt kunna förstå vilka kognitiva faktorer som egentligen påverkar val 

och beteende på marknaden och beslutsfattande i stort är oftast ganska låg. Att kunna 

identifiera och förstå de underliggande psykologiska och sociala faktorer som påverkar 

beslutsfattande innebär att företag, organisationer, myndighet och kommuner kan använda 

dessa faktorer för att få ett mer positivt gensvar (Polanski, 2012). Nudging som verktyg ska 

bidra till att underlätta beslutsfattande processer inom exempelvis konsumtion av energi 

och mat, transporter och återvinning så att det både gynnar individen men även samhället i 

stort.  

 

3.1 Beteendeekonomi 

Beteendeekonomi är den disciplin som har växt fram senaste 50 åren genom att 

experimentera och tillämpa forskningen från psykologiska, sociala, kognitiva och emotionella 

faktorer till existerande ekonomiska modeller för att förstå människors beslutsfattande 

processer (Samson, 2014).   

Nudging som verktyg har växt fram från forskningen inom beteendeekonomi och nudging som 

term och teorin kring termen populariserades i boken Nudge: Improving Decisions About 

Health, Wealth, and Happiness, skriven av amerikanerna Richard H Thaler and Cass R Sunstein, 

utgiven år 2008 (Thaler & Sunstein, 2008).  

Inom nationalekonomin har människans beteende under årtionden beskrivits genom relativt 

enkla ekonomiska modeller där människan anses vara rationell och nytto-maximerande (Ubel, 

2014). Dessa modeller har inte tagit större hänsyn till de psykologiska och sociala faktorerna 

som spelar en avgörande roll och som förändrar förståelsen för människans beteende. För att 

förstå de psykologiska och sociala faktorerna som påverkar människan vid de val och beslut 

som ställs framför en, måste de förenklade ekonomiska modellerna för människans beteende, 

vilka nationalekonomer under många år grundat sina teser på först förklaras och tydliggöras. 

Detta kommer att göras i följande kapitel, där även kritiken mot dessa förenklade ekonomiska 

modeller redovisas. Denna kritik bygger på kunskap och forskning ifrån andra discipliner 

såsom psykologi och socialvetenskap.  

Det bör nämnas att idag är gränsen mellan den neoklassiska ekonomiska modellen och 

beteendeekonomin inte lika skarp som den har varit tidigare (Östling, 2015). Flera av de idéer 

som psykologin har bidragit med har anammats av nationalekonomin och den nya 

generationen nationalekonomer har större förståelse för de psykologiska och sociala 

aspekterna gällande människans beteende på marknaden.   
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3.2 Homo Economicus – den rationella människan 

Många ekonomiska teorier och modeller har byggt och än idag bygger på konceptet Homo 

Economicus och dess innebörd. Termen Homo Economicus på svenska även känd som den 

ekonomiska människan har sin ursprung från sent 1800 tal. John Stewart Mill, en engelsk 

filosof och nationalekonom är den som har identifierats som fadern till termen (Persky, 1995).  

Den ekonomiska människan bygger i huvudsak på nedanstående antaganden om människan: 

➢ Är rationell i sitt beteende 

➢ Agerar utifrån egenintresse 

➢ Vill maximera  sin egen nytta 

➢ Har fasta  preferenser 

➢ Kan tillgodogöra sig all tillgänglig information 

Antagandena bygger på att människan är en egoist som alltid agerar efter egenintresse och är 

neutral mot sina medmänniskor. Vidare beter sig människan rationellt genom att systematiskt 

välja av de val som presenteras och vill alltid maximera sin egen nytta före andras. Detta kan 

endast göras om människan har fasta preferenser, vilket också antas för modellen. Modellen 

antar även att människan alltid har all information tillgänglig, kan tillgodogöra sig all 

information och bedöma konsekvenserna av de val och beslut som ställs framför en 

(Schneider, 2010).    

 

Homo Economicus omvandlas  

Sedan 1950-talet har empiriska observationer och experiment kunnat påvisa att standard 

modellen av den ekonomiska människan frångår de antagande som tidigare beskrivits (Ng & 

Tseng, 2008). Experimenten bygger ofta på frågor från sannolikhetslära och är ofta utformade 

som spel där besluten som människor tar observeras. Interaktiva beslut är en central del i 

spelteori och den rationella ekonomiska människan har mer visat sig vara en irrationell varelse 

som tar beslut inte bara baserat på sig själv utan även på sina medmänniskor och med hjälp 

av kognitiva barriärer.   

 

Den socialt tänkande människan 

Michael Tomasello, en välkänd forskare inom kognitiv psykologi har under de senaste 20 åren 

ägnat sin forskning till vad det är som gör den mänskliga arten kognitivt unik (Tomasello, 

2014). Med hjälp av omfattande forskning hävdar han att det är samarbete och social 

interaktion som skiljer människan från andra arter. Det var när människan lärt sig att 

samarbeta och socialt interagera med andra som utveckling och framsteg tog plats.  

Individer identifierar sig själva med och blir en del av en kultur där det råder vissa sociala 

normer och preferenser. Människans beslut, övertygelser och beteenden är till stor del 

beroende av det sociala sammanhang som existerar där många gånger den sociala gruppens 

välbefinnande istället för den egna nyttan eftersträvas (John, et al., 2011). Många gånger 

imiterar människor rådande sociala normer utan att ifrågasätta dess legitimitet. Den sociala 
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kontexten och dess inverkan på individens beslutsfattande är viktigt att beakta vid 

implementering av olika beteendeinsatser.  

 

Den irrationella människan 

Herbert Simon (1916-2001), ekonom, psykolog och sociolog som 1978 fick nobelpriset i 

ekonomi var en av de första som kritiserade teorin om att människan har obegränsad 

rationalitet och alltid agerar rationellt i de val och beslut som ställs framför en. Han ansåg att 

människan har en begränsad rationalitet (Hindle, 2009). En människa som ställs inför ett val 

eller ett problem med olika handlingsalternativ, måste ta ett beslut. Beslutet för med sig en 

viss osäkerhet då de andra alternativen utesluts. Simon har genom sina experiment kunnat 

visa att beslutsfattare varken kan maximera sin nytta eller tillgodogöra sig all information. 

Anledningen till detta är att informationen som finns kring valalternativen oftast är komplex, 

överflödig eller ofullständig (Eriksson, 2009). Även om all information skulle kunna 

tillgodogöras så är den mänskliga hjärnan inte kapabel till att bearbeta all tillgänglig 

information vilket skapar kognitiva begränsningar för att kunna ta det bästa beslutet och agera 

som en rationell individ. Istället för att maximera nyttan söker människan att förenkla 

beslutsprocessen och välja det alternativ som är tillräckligt bra och tillräckligt tillfredställande 

bland de alternativ som finns tillgängliga. För att kompensera för ens kognitiva begränsningar 

så följer människan ett antal heuristik som förenklar beslutsprocessen. Det valda alternativet 

behöver nödvändigtvis inte vara det som är mest optimalt men det är ändå det val som väljs 

på grund av individens förenklingsprocess och acceptans för vad som är tillräckligt bra, eller 

vad Simon kom att kalla för satisfiering (Persson, 2014).  

Genom experiment som bygger på spelteori så har utfallen visat att människan är 

samarbetsvillig, imiterar sina medmänniskor, lär sig från andra och är en socialt betingad 

varelse där rådande sociala normer spelar en viktig roll vid beslut (Ng & Tseng, 2008).  

 

Prospektteori  

Kahneman och Tversky, har varit två psykologer som i sitt samarbete varit en bidragande 

faktor till psykologiska teorier som idag används inom beteendeekonomi där nudging-

metodiken hämtat kunskap ifrån. I sin publicerade artikel från 1979 vid namn Prospect Theory 

redovisas de huvudsakliga avvikelserna genom att redogöra resultat från experiment där 

människor fattar beslut under osäkerhet (Kahneman & Tversky, 1979).  

Prospektteori redovisar för hur människor värderar och ser på vinster och förluster. Genom 

ett antal experiment kunde dessa 3 slutsatser (Laninge, 2011) dras som visar på människan 

som en irrationell beslutstagare:  

• Människor använder sig av referenspunkter och inte absoluta värden och att värdet av 

en vinst/förlust beror på referenspunkterna.  
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• Förlustaversion vilket betyder att en förlust upplevs starkare än motsvarande vinst, 

vilket gör att människan hellre undviker en förlust till förmån av motsvarande vinst.  

 

• Upplevelsen av både vinst/förlust blir mindre ju mer vinsten eller förlusten ökar.  

Prospektteori har sedan dess publikation varit en av de mest citerade och använda 

psykologiska teorierna inom ekonomi. Kahneman belönades år 2002 med nobelpriset i 

ekonomi för att ”ha infört insikter från psykologiskt forskning i ekonomisk vetenskap” 

(Werner, 2002), specifikt gällande arbetet kring bedömningar och beslut som tas under 

osäkerhet och kring de heuristik som människan använder sig av vid beslutsfattande. 

 

System 1 & System 2  

Kahneman har i sin fortsatta forskning studerat och bevisat att människans tänkande kan delas 

in i 2 olika system som han kallar för system 1 och system 2. Han har vidare myntat uttrycket 

tänka snabbt och tänka långsamt för att beskriva dessa 2 olika tankesystem (Strawson, 2011). 

System 1 är den snabba, automatiska och intuitiva tänkandet som människan använder sig av 

80 % av tiden. System 2 är den långsamma, eftertänksamma och resonerande tankeprocessen 

som människan använder sig av vid svårare problemlösningar. Tabell 1 nedan visar några enkla 

exempel när de olika systemen används.  

 

Tabell 1. Olika scenarion där system 1 och 2 är aktiva (Kahneman, 2012). 

System 1 (Automatisk & Snabb) System 2 (Reflektiv & Långsam) 
 

Svara på frågan 1+1 Kunna fokusera på en film en längre tid 

Cykla på en tom gata Lösa en matematisk andragradsekvation 

Att förstå enkla meningar Göra en produktjämförelse 

 

Bägge systemen är verksamma hos människan och det finns en interaktion mellan de två. 

Kahnemans teori om system 1 och system 2 har även kunnat påvisas genom att 

mäta hjärnaktiviteten, och studera vilka delar av hjärnan som blir aktiv vid olika 

uppgifter. Den mest utvecklade delen av hjärnan är den främre delen av människans pannlob, 

även känd som prefrontala cortex (Berthold, 2016). Denna del är kopplad till 

kognitiva processer som att planera och överlägga vilket är analogt med system 

2. Amygdala som sitter i tinningloben har en central roll i samband med känslor som rädsla 

och ångest och är kopplad till många automatiska processer vilket är analogt med system 

1 (Sunstein, 2014). Många gånger är det just mot det automatiska tänkandet som nudge 

åtgärdar riktas mot (Vetter & Kutzner, 2016). 
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Heuristik & kognitiva barriärer 

Båda systemen har sina egna förmågor, men också begränsningar som påverkar människans 

val och beslutstagande (Kahneman, 2012). Det är naturligt att människor majoriteten av tiden 

använder sig av det snabba och intuitiva system 1 tänkandet vid beslutsprocesser då det krävs 

mer tid och energi av hjärnan att använda sig av system 2. Rent evolutionärt har det varit 

nödvändigt för människans utveckling att oftast följa de impulser som system 1 styr. Men i 

dagens samhälle så står människor på marknaden, många gånger, inför val och beslut där den 

tillgängliga informationen inte bara är i överflöd, utan många gånger även komplex och svår 

att ta till sig. För att underlätta och förenkla den beslutsfattande processen så drar hjärnan 

slutsatser på information som är otillräcklig och följer ett antal heuristik (Thaler & Sunstein, 

2008, p. 24). Dessa förenklingar och heuristik bidrar i sin tur till kognitiva barriärer som i sin 

tur leder till irrationella beslut (Blom & Rickardson, 2013).  

Nudging-teorin bygger till stor del på förståelsen kring de heuristiker och kognitiva barriärer 

som människor dagligen använder vid beslutsfattande processer (se bilaga 1 för beskrivning 

av ett antal av dessa heuristiker).  

 

4. Definitionen av nudge 
Litteraturen som beskriver och definierar nudge idag är inte helt sammanhängande och hur 

begreppet definieras och förklaras beror på vem det är som definierar och förklarar. 

Exempelvis skriver Lindahl och Stikvoort i sin rapport att det är svårt att förklara vad en nudge 

är (Stikvoort & Lindahl, 2015). På grund av att det är otydligt med vad som avses så skriver 

författarna att det är människorna själva som avgör om en åtgärd är en nudge eller inte. 

Svårigheten märks även i debatten bland politiker där många är nyfikna och intresserade utan 

att själva ha en klar och tydlig uppfattning om vad en nudge står för.  

Målet med följande kapitel är att granska litteraturen för att identifiera och beskriva nudge 

begreppets ursprungliga definition, hur det ändrats genom tid och rum och ifall det finns en 

kärna som fortfarande är kvar i själva begreppet. Finns det särskilda kriterier för att en åtgärd 

ska vara en nudge? En oklar och diffus definition av begreppet leder till både användning, 

misstolkning och föreställning som kan se väldigt olika ut beroende på vem det är som 

använder sig av begreppet.    

 

4.1 Ursprung 

Enligt OED (Oxford English Dictionary) så definieras ordet nudge som (Press, 2017): 

- Försiktigt uppmuntra någon att göra något. 

- En lätt beröring eller knuff. 

- Uppmanar till handling. 

- Knuffa någon försiktigt med ens armbåge för att locka uppmärksamhet. 
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Dessa definitioner är bra att känna till som grund för själva ordet nudge men idag så har 

begreppet en annan definition och mening som följande textstycke försöker reda ut.  

 

Frihetlig paternalism 

Innan Thaler och Sunsteins (2008) idag väl recenserade och citerade bok Nudge, skrev 

författarna en artikel i tidskriften The American Economic Review vid namn Libertarian 

Paternalism (2003) som på svenska kan översättas till frihetlig paternalism. I artikeln förklarar 

de att frihetlig paternalism är ett tillvägagångssätt för både privata och offentliga institutioner 

att leda individer i en riktning för att främja välfärd samtidigt som valfriheten bibehålls (Thaler 

& Sunstein, 2003). Ett exempel på detta är ”Save more tomorrow” planen (Thaler & Benartzi, 

2004) där många individer rapporterar att de vill spara pengar till sin pension men i själva 

verket har svårt för att göra det på grund av ett antal kognitiva barriärer. I ”Save more 

tomorrow” planen förbinder sig anställda i ett företag att placera en del av sin framtida 

löneökning i ett pensionssparande. På detta vis ville Thaler och Benartzi som utförde 

experimentet komma förbi bland annat heuristiken myopia (se bilaga 1) som är en av de 

heuristik som människor följer vid beslutsfattande processer. Resultatet från experimentet 

visade på en signifikant ökning av pensionssparande hos de anställda. Efter 4 lönehöjningar 

var 80% av de 162 anställda som valde att delta i experimentet fortfarande kvar där de ökade 

sitt sparande från 3,5 % till 13,6 %. Med experimentet visade författarna att genom att 

förändra valarkitekturen för sparande och samtidigt bibehålla valfriheten, kunde välståndet 

hos de deltagande individerna öka.     

Innan Thaler och Sunstein (2008) definierar nudging i sin bok så introducerar och åter förklarar 

de begreppet frihetlig paternalism. Det kommer visa sig att de båda begreppen har många 

likheter. Författarna menar att frihetlig paternalism är en mildare och mindre påtryckande 

form av paternalism för att vafriheten för individen inte ska blockeras eller avsevärt försvåras 

(Thaler & Sunstein, 2008, p. 6)  

 

Valarkitektur 

Begreppet choice architect som på svenska kan översättas till valarkitekt är det första 
begreppet som används och beskrivs av Thaler och Sunstein (2008) innan nudge definieras. 
En valarkitekt beskrivs som en person som har ansvar för att organisera det sammanhang där 
människor fattar beslut (Thaler & Sunstein, 2008, p. 3). Denna beskrivning gör väldigt många 
personer till valarkitekter utan att de nödvändigtvis själva vet om det. Allt ifrån butiksägaren 
som placerar produkter på en viss plats, staten som gör förval i pensionsfonderna till läkare 
som bestämmer en viss behandling åt en patient. Det sammanhang som en individ befinner 
sig i och hur valen är utformade i sammanhanget påverkar individens beslutsfattande 
processer. Likt arkitekter som designar byggnader på olika vis som sen påverkar hur 
människors rörelsemönster ser ut så kan även valarkitekter designa val som påverkar 
människors beslut kring valen (Johnson, et al., 2012). Att förändra valarkitekturen kräver god 
kunskap om kontexten som existerar och alla faktorer som kan påverka individers 
beslutsfattande.   
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4.3 Definierad av Thaler och Sunstein 

Den mesta litteraturen som idag använder sig av orden nudge eller nudging hänvisar till Thaler 

och Sunstein (2008) definition av begreppet (se Naturvårdsverkets, Fores och ESO rapporten 

bland annat). Det var i författarnas bok från 2008 som begreppet gavs en definition och 

användes för att förklara för hur med hjälp av psykologi och beteendeekonomi, individers 

beslutsfattande processer kan underlättas och förbättras gällande varierande kategorier som 

pensionsbesparingar, miljöval till organdonationer. I bokens första definition av vad en nudge 

är går det att läsa (Thaler & Sunstein, 2008, p. 6):  

"En nudge är alla aspekter kring valarkitekturen som förändrar individers beteende på ett 

förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller väsentligt förändra de ekonomiska 

incitamenten. För att räknas som en nudge, måste åtgärden vara enkel och billig att upphäva"  

Thaler nämner senare att titeln och ordet nudge var inget som författarna själva kom på utan 

det var en förläggare som givit förslaget. Författarna själva hade föredragit titeln: ”the gentle 

power of choice architecture” (Thaler, 2017). Thaler nämner själv att titeln ”nudge” har hjälpt 

till sälja boken och nå fler personer samt en större marknad.  Det större syftet som författarna 

hade med boken var att kunna bredda perspektivet om vilka faktorer som egentligen styr 

beslutsfattande processer där beteendeekonomi bättre ska kunna bidra till utformningen av 

beslut.   

Sunsteins bok Why Nudge - The politics of libertarian paternalism (2014) hanterar mer 

djupgående olika former av paternalism och författaren vill rättfärdiga de former som skulle 

räknas in som frihetlig paternalism och då även kunna kallas för en nudge.  

Sunstein skiljer på hård och mjuk paternalism. Mjuk vs hård paternalism definieras beroende 

av den kostnad som individen drabbas av vid en beteendeinsats. Kostnaden kan antingen vara 

hög (hård paternalism) eller låg (mjuk paternalism) och de behöver inte nödvändigtvis bara 

bestå av ekonomiska eller materiella kostnader utan de kan även vara icke materiella såsom 

psykologiska kostnader. Det är svårt att urskilja och specifikt definiera vad som är en hög eller 

låg kostnad och Sunstein förklarar att det inte finns någon distinkt skillnad däremellan utan 

det är nyttigare att se det som en sammanhängande helhet (Sunstein, 2014, p. 57). Men för 

att kunna urskilja mellan hård och mjuk paternalism och placera nudging i ett av dem så 

definierar Sunstein först hård paternalism och sedan mjuk paternalism som (Sunstein, 2014, 

p. 58): 

"åtgärder som försöker att förbättra människors välfärd genom att påtvinga materiella 

incitament på de valen"  

"åtgärder som försöker att förbättra människors välfärd genom att påverka deras val utan att 

påtvinga materiella incitament på de valen"  

Frihetlig paternalism och så även en nudge ligger enligt Sunstein generellt inom vad han 

definierar som mjuk paternalism (Sunstein, 2014, p. 20).  

I boken Nudge and the Law (2015) skriver Sunstein att en nudge är "åtgärder som leder 

människor i en särskild riktning men som även tillåter de att gå sin egen väg" (Alemanno & 

Sibony, 2015, p. vi).  För att räknas som en nudge måste åtgärden helt bevara valfriheten 
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förklarar Sunstein slutligen. Åter läggs tyngdpunkt på att inte påtvinga materiella incitament 

och att valfriheten alltid ska finnas där för individen vid en åtgärd.      

Thaler har i senare intervjuer sagt att han alltid brukar signera sina böcker med "nudge for 

good" (Guszcza, 2016), vilket Thaler förklarar med att nudging-metodiken ska användas för att 

både konsumtion och beteenden ska bli långsiktigt hållbara. Det är väldigt viktigt med 

transparens ifrån de som agerat valarkitekter, speciellt när det gäller nudge-åtgärder som 

styrs av förutbestämda förval. Thaler beskriver det som en-klick paternalism, vilket betyder 

att det ska inte vara svårare att ändra förvalet än bara med ett enda klick.  

 

4.4 Andra definitioner 

David Halpern, forskare inom beteendevetenskap var den person som med hjälp av Thaler och 

med direktiv och mandat från det brittiska parlamentet med David Cameron i spetsen startade 

Behavioral Insight Team (BIT) 2010, även känt som "the nudge unit" (Benedictus, 2013). BIT 

var fram till 2013 en institution under det brittiska parlamentet och var världens första 

regeringsstyrda beteendeinstitution som hade till uppgift att applicera nudging teorin för att 

kunna förbättra regeringens politik och även spara pengar åt den brittiska regeringen (Team, 

2017).   

David Halperns definition av en nudge går att hitta i hans bok som redogör för BIT´s arbete 

under de senaste 5 åren och den lyder (Halpern, 2015, p. 22). 

"En nudge är i huvudsak ett sätt att uppmuntra eller vägleda beteende, men utan att beordra 

eller instruera, och helst utan att det behövs tunga ekonomiska incitament eller sanktioner. 

Det står i stark kontrast till en skyldighet, ett strikt krav eller användning av tvång"  

Halpern nämner ingenting om att inte begränsa eller förbjuda alternativ vid implementering 

av en nudge vilket Thaler och Sunstein gör i sin definition och som är ett av deras viktigaste 

budskap, nämligen att valfriheten alltid ska vara lätt och tillgänglig för individen. Halpern 

skriver vidare att en nudge är en del av ett större, mer empirisk och beteendefokuserad 

tillvägagångssätt för politiskt beslutsfattande (Halpern, 2015, p. 22). Här väljer Halpern att 

bredda definitionen av begreppet nudge för att även kunna bredda dess applicering och ser 

det som en del av ett större systematiskt beteendeinsatsarbete. Detta är väldigt likt 

tillvägagångssättet som svenska ESO-rapporten har där författaren vill använda sig av ordet 

beteendeinsatser istället för nudge för att kunna bredda dess betydelse. I rapporten definieras 

beteendeinsatser som (Ramsberg, 2016, p. 22):  

“utformningen av beslutsarkitektur inom offentlig sektor i linje med redan beslutade mål för 

politiken. Beteendeinsatser ska vidare vara i det allmännas intresse och inte inskränka 

individens valfrihet. Med beteendeinsatser menas således inte insatser som görs inom ramen 

för marknadsföring i syfte att påverka individers konsumtionsbeteende. 

I den svenska kontexten är det även intressant att se hur Lindahl och Stikvoort i sin rapport 

från 2015 definierar en nudge, nämligen som (Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 22): 

”alla förändringar i beslutsarkitekturen som avsiktligt görs av arkitekten och som påverkar 

människors beteende – utan att för den skull göra intrång på valfriheten.” 
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Värt att påpeka är att författaren endast skriver om beteendeinsatser inom offentlig sektor 

och inte privat. Men samtidigt är rapporten beställd av Finansdepartementets Expertgruppen 

för studier i offentlig ekonomi (ESO). Vidare går det att diskutera vad ”i det allmännas intresse” 

innebär och vem som bestämmer över allmänhetens intresse. Lindahl och Stikvoort fokuserar 

på arkitekt och beslutsarkitektur och framhåller vikten av att bibehålla valfriheten. Det är 

tydligt i bägge definitioner att författarna har valt att inte inkludera att en nudge inte ska 

innebära kostnader, vilket tydligt påpekas av Thaler och Sunstein.  

Andra definitioner har utvecklats utifrån Thaler och Sunsteins för att bredda definitionen av 

nudging så att det inte endast innefattar ekonomiska incitament utan även andra typer av 

incitament. Ett exempel är Hausman och Welch (2009) som i sin artikel definierar en nudge 

som (Hausman & Welch, 2009):  

"En nudge är ett sätt att påverka valet utan att begränsa valalternativen eller göra 

alternativen påtagligt mer kostsamt när det gäller tid, hinder, sociala sanktioner och så 

vidare. Nudge som åtgärd efterfrågas på grund av brister i individens beslutsfattande 

processer och fungerar på grund av existerande brister".  

I denna definition så är det förutom ekonomiska och materiella kostnader även, tid och sociala 

kostnader viktiga att undvika vid en nudge-åtgärd.   

Pelle Guldborg Hansen, beteendeforskare som startade Danmarks Nudging Nätverk för att 

samla kunskap och information kring nudging och som varit aktiv i flera implementerade 

experiment kring olika nudge-åtgärder skrev följande definition i sin artikel (Hansen, 2016):  

"En nudge är en funktion av valarkitekturen som påverkar människors omdöme, val eller 

beteende på ett förutsebart sätt (1) och som möjliggörs på grund av individens kognitiva 

begränsningar, biaser och vanor vid beslutsfattande processer och som skapar hinder för 

människor att agera rationellt för ens egenintresse och som (2) fungerar genom att använda 

sig av existerande kognitiva begränsningar, biaser och vanor" 

Det framgår av Hansen att en nudge är ett avsiktligt försök för att påverka människors 

beteende på ett förutsebart sätt under vissa förhållanden. Det måste ifrågasättas om 

människors beteende går att förutse (som Hansen beskriver) då människan är en komplex 

varelse där många faktorer spelar roll vid beslutsfattande processer. Men Hansen är noga med 

att flera gånger påpeka att varje nudge måste föregås av pilotförsök och experiment innan det 

sjösätts i större skala, därav förutsägbarheten.  

I boken Nudge and the law (2015) har ett antal forskare, professorer och jurister skrivit om 

nudging-metodiken ur ett europeiskt perspektiv med hänsyn till hur metodiken kan användas 

och implementeras beroende på hur det juridiska systemet är utformad. Huvudförfattarna 

Alemanno och Sibony presenterar nudge som en åtgärd som bär 2 funktioner (Alemanno & 

Sibony, 2015, p. 7). Dessa är:  

1. Det fria valet ska inte förhindras även om andra valalternativen inte är de mest optimala. 

2. Insikter från individens beteende används för att ändra valarkitekturen så att individens 

önskvärda beslut blir mer troliga.  
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Här väljer författarna att inte nämna något om att alternativen inte ska vara kostsamma för 

individen (vare sig materiellt eller icke-materiellt) utan fokuserar mer på att valfriheten inte 

ska begränsas. 

 

Nudge och Nudging 

Orden nudge och nudging har använts vilket kan förvirra läsaren och detta görs även i övrig 

litteratur som har granskats. För att tydliggöra krävs en förklaring för både användningen och 

betydelsen av de två begreppen. Det finns en konceptuell skillnad mellan nudge och nudging. 

En nudge är en åtgärd som har använts under lång tid för att påverka individers beteenden 

även om det tidigare inte har haft benämningen nudge. Medan nudging, innehåller verktyg 

och är det systematiska och evidens-baserade identifieringen, utvecklingen och 

implementering av vilka åtgärder som fungerar mest optimalt för att skapa 

beteendeförändring.  

Det systematiska tillvägagångssättet och hur metodiken presenteras är något nytt och det är 

även därför som intresset och nyfikenheten inför nudging som metodik har växt allt mer där 

flertalet länder, likt brittiska BIT inrättat organisationer som ska arbeta med nudging för att se 

hur organisationer, företag och regeringen kan jobba med det. Även OECD, Världsbanken och 

EU har inrättat egna organisationer som ska arbeta med nudging-metodiken inom olika fält 

(Hansen, 2017).     

 

Nudge och nutid 

Genom att ha granskat ursprungslitteraturen där nudge definierades av Thaler och Sunsteins 

och jämfört det med hur det senare har definierats av andra aktörer så går det att se att det 

fortfarande finns en kärna kvar i begreppet men det har även skett en skiftning i hur begreppet 

tolkas.  

Kärnan som går att urskilja är att:  

1. En nudge-åtgärd använder sig av insikter från beteendeekonomi 

2. En nudge-åtgärd innefattar en ändring i valarkitekturen.  

3. En nudge-åtgärd ska inte begränsa eller utesluta valfriheten.  

4. En nudge-åtgärd ska inte innebära signifikanta kostnader för individen.   

 

Det som Thaler (ekonom) och Sunstein (jurist) gjorde med sin bok 2008 var att de definierade 

begreppet nudge genom att addera och förklara termer som valarkitekt och frihetlig 

paternalism. Med de många praktiska och konkreta exempel som de nämner i sin bok 

introducerade de begreppet nudging för många samhällsaktörer som tidigare inte var bekanta 

med dess innebörd. Nudging-metodiken presenterades som ett relativt enkelt och billigt 

komplement till skatter, subventioner och avgifter, vilket även intresserat många politiker. 

Detta har i sin tur bidragit till de många nystartade organisationer, konsultbyråer och 

myndighetsinstanser som intresserats sig för beteendeinsatser och nudging.      
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Det har även skett en skiftning i hur nudging har använts som begrepp då det populariserades 

av Thaler och Sunstein jämfört med hur det används idag. Skiftningen är att det från många 

samhällsaktörers håll finns en vilja att bredda begreppets definition och se det som en del av 

ett större och mer systematiskt beteendearbete där begrepp som beteendeinsatser och 

beteendeinterventioner används idag istället för nudging (Ramsberg, 2016, p. 21).  

 

5. Nudge-verktyg 
Nudge insatser kan tillämpas på många olika sätt. Hur utformningen ser ut och antalet nudge  
variationer som det finns att välja mellan växer allt mer. Exempelvis listar Sunstein 10 olika 
nudges som är viktiga att känna till (Sunstein, 2014).  Vilken typ av nudge som prövas beror på 
vilken beteendeproblematik som valarkitekten ställs inför. Mycket av det som beskrivs i EAST 
och MINDSPACE som är brittiska Behavioral Insight Teams modeller innehåller de olika nudges 
som i stort finns och används av tillämpare inom nudging-metodiken. Dessa kan delas in i ett 
antal kategorier vilket bland annat Naturvårdsverket och Fores har gjort i sina rapporter 
(Mont, et al., 2014, p. 24) (Stikvoort & Lindahl, 2015, pp. 23-37).  
 
Följande kapitel kommer titta närmare på de 4 olika kategorier av nudge-verktyg som till stor 
del tidigare har använts och som fortsätter att användas för att skapa beteendeförändring. 
Vidare kommer exempel på tidigare utförda experiment med gällande nudge att redogöras.    
 
 

5.1 Standardalternativ (Verktyg 1) 

Standardalternativ är förvalda inställningar som en valarkitekt ställer in och som förblir om en 
individ inte gör ett aktivt val (Sunstein & Reich, 2013). Standardalternativ har visat ha en 
signifikant effekt på individer vilkas val och beslut saknar en tydligt och stark preferens. Detta 
har visat sig inom en rad olika områden såsom hälsa, organdonation (Johnson & Goldstein, 
2003), energibesparingar och pensionsbesparingar (Alemanno, et al., 2015, p. 38). 
Anledningen till varför standardalternativ har en stark påverkan på individers beteende har 
olika anledningar. Den första är inertia och prokrastinering vilket innebär att människan har 
ett motstånd mot förändring och föredrar att skjuta upp beslut. Detta blir än mer påtagligt när 
valen innehåller mycket information eller består av teknisk eller komplex information som då 
kräver att individens system 2 tänk behöver aktiveras. Då väljer många att hellre förbli i det 
oförändrade tillståndet och följa det standardalternativ som presenteras framför en. Detta är 
tydligt när det kommer till val av el eller pensionsfonder som Richard Thaler nyligen påpekat i 
svensk press (Stuck, 2017). Den andra anledningen till varför standardalternativ kan vara en 
inflytelserik nudge är på grund av förlustaversion. Som i tidigare kapitel beskrivits så vill 
människor hellre undvika en förlust hellre än att få en vinst och i de fall där det finns ett förvalt 
standardalternativ så fungerar det som en referenspunkt för individen. Att välja bort denna 
standardalternativ, tillika referenspunkt kan bidra till en förlust vilket gör att individen många 
gånger väljer det val som presenteras  (Sunstein, 2013, p. 22). 
 
För de individer som har en stark preferens och åsikt gällande sina val och beslut, kommer 
standardalternativet inte ha en påverkan. Dessa människor kommer ändå att välja det 
alternativ, vilket må vara motsatsen till standardalternativet som anses vara bäst för de (Willis, 
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2012). Detta påvisas av författarna Vetter & Kutzner (2016) i deras studie kring människors val 
av el. De individer som redan hade en stark och bestämd preferens kring vilket energislag som 
de ansåg vara bäst, påverkades inte av det förändrade standardalternativet (Vetter & Kutzner, 
2016)   
 

 

Tillämpning 

➢ Egebark och Ekström (2013) genomförde ett experiment gällande ändring av 
standardalternativet för utskriftsfunktionen på 54 olika skrivare på ett svensk 
universitet. Från att skrivarna varit inställda på att skriva ut enkelsidig utskrift så 
ändrades standardinställningen till att skriva ut dubbelsidig utskrift (Egebark & 
Ekström, 2013). Detta experiment utfördes för att testa hur inflytelserik en ändring av 
standardalternativet kan vara och i vilken grad det kan bidra till en mer resurseffektiv 
användning av material, papper i detta fall. Resultatet från detta fältexperiment visade 
en reducering i papperskonsumtion med 15 % där effekten av denna nudge förblev 
samma 6 månader efter tillämpningen. Papper är idag en billig produkt och det bidrar 
till ett svagt incitament till att förändringen av standardalternativ skulle ske av sig 
självt. Författarna nämner därför vikten av fabriker och tillverkares roll i att vara 
valarkitekter då dessa kan i fallet med skrivare bestämma vad som är 
standardalternativet för utskrifter (Egebark & Ekström, 2013). 
 
 

➢ Pichert och Katsikopoulos (2008) har i sin frekvent citerade rapport ”Green defaults- 
Information presentation and pro-environmental behaviour” studerat hur ändring av 
standardalternativet påverkar individers val av elektricitet som konsumeras hemma. 
Enligt undersökningar och intervjuer så finns det stark support hos människor (mellan 
50-90% av tillfrågade) att vilja ha el som kommer från förnyelsebara källor där 
individerna till och med är villiga att betala en extra summa för att få denna gröna el 
(Pichert & Katsikopoulos, 2008). Men beteendet i valet av el i verkligheten speglar inte 
detta i samma grad då människor många gånger inte klarar av att hantera den mängd 
av information och den komplexitet som informationen kring elmarknaden ofta 
innehåller. Därav väljer många att följa det standardalternativ som elbolagen 
presenterar.  
 
Hypotesen i Pichert och Katsikopoulos (2008) studie var att standardalternativ 
påverkar individers val av elektricitet. Detta visar de med ett exempel från en tysk stad 
vid namn Schönau med 2500 hushåll. Standardalternativet för eldistribution som 
rådande elbolag förser hushållen med har varit inställd på förnyelsebara energikällor i 
form av solkraft sedan 1998 då elmarknaden släpptes fri. Fram till 2006 då det hade 
passerat 8 år från att elmarknaden släpptes fri för konsumenter på den tyska 
marknaden så hade 99% av hushållen valt att stanna kvar och behålla rådande 
standardalternativ som bestod av el från förnyelsebara energikällor (Pichert & 
Katsikopoulos, 2008). Detta exempel visar hur individers motstånd till förändring i 
samspel med att elmarknaden ofta består av komplex och överflödig information 
bidrar till att standardalternativet får en signifikant inverkan på val. Ifall konsumenter 
inte vill ha det förvalda standardalternativet krävs det att de aktivt söker efter annan 
information på marknaden och att de aktivt gör ett annat val, vilket en överväldigande 
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majoritet i detta exempel inte gjorde.    
 
Författarna är tydliga med att påpeka att det finns ett antal faktorer som är viktiga att känna 
till som gör att det inte går att generalisera då varje beslutsfattande process många gånger 
beror av kontexten som existerar. I det första exemplet vet författarna inte ifall individerna 
visste om de kunde eller hur de skulle gå tillväga för att välja någon annan elbolag då det bara 
fanns ett elbolag representerat i deras stad (Pichert & Katsikopoulos, 2008). Ytterligare en 
faktor som kan ha haft betydelse för resultatet är inkomst där individerna i regionen hade en 
högre inkomst än medelinkomsten i landet.   
 
 

5.2 Förändring av den fysiska miljön (verktyg 2) 

En förändring i den fysiska miljön som utförs av en välmenande valarkitekt är en nudge-teknik 

som relaterar till de tekniker och tillvägagångssätt som butiker använt och fortsätter att 

använda sig av för att marknadsföra och öka försäljningen av sina produkter, vare sig det är 

kläder eller mat. En nudge ska i motsats till marknadsföring inte användas för att öka 

försäljningen. Utan den ska främja såväl individens som samhället hållbara framtid genom val 

och handlingar som är miljösmarta. Den fysiska miljön och dess utformning, vare sig det är i 

en butik, restaurang eller en återvinningsstation har en direkt inverkan på individers val och 

beslut. Jens Nordfält, biträdande lektor och doktor i butiksmarknadsföring vid 

Handelshögskolan i Stockholm har i många år forskat kring hur exempelvis marknadsföring i 

butiker påverkar individers beslutsfattande processer (Asker, 2007).  Nordfält beskriver hur 

en galleria använder sig av just dofter och ljus för att få konsumenter att agera på ett visst 

sätt. Exempelvis nämns livsmedelsbutiker som exempel låter konsumenter med kundvagn att 

gå motsols då många köper dubbelt så många produkter som är på ens högra sida än på 

vänstra (Asker, 2007). Butiker av olika slag har och fortsätter att använda sig av exempelvis 

vissa dofter, ljus och placering (vissa artiklar ställs framför ögonhöjd) för att öka konsumtionen 

i syfte att öka försäljningen. Detta leder förvisso till ekonomisk vinning men detta kan vara på 

bekostnad av både miljömässig men även social hållbarhet. Förändring av den fysiska miljön 

som en nudge kan istället för exemplen ovan, användas för att både underlätta återvinning, 

minska matsvinn och öka försäljningen av vegetariska rätter, vilket skulle gynna samhället i 

stort. Viktigt att nämna är att när den fysiska miljön förändras så får andra valalternativ inte 

exkluderas (Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 34).  

       

Tillämpning 

➢ Kallbekken och Saelen (2013) studerar hur matavfall i en hotellrestaurang påverkas av 

att reducera storleken på tallriken vilket är en förändring av den fysiska miljön 

(Kallbekken & Saelen, 2013). Fokus i deras studie är på att reducera matavfallet och 

därmed även reducera utsläppen av växthusgaser. Stora tallrikar kan vilseleda 

människor där mer mat än nödvändigt plockas på tallriken än som kan konsumeras 

vilket kan leda till att mer mat slängs. Författarnas hypotes är att en minskad 

tallriksstorlek bidrar till en reducerad mängd matavfall (Kallbekken & Saelen, 2013).  
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Studien består av ett fältexperiment på ett hotell där maten som serverades bestod av 

en  frukost-, lunch- och middagsbuffé. Storleken på tallriken minskades från 24cm till 

21cm. 38 hotell restauranger agerade som kontrollgrupp och 7 hotell restauranger 

deltog i experimentet som testgrupp. Experimentet varade under 2 veckor. Resultatet 

från detta fältexperiment visade att en reducerad tallriksstorlek på 3 cm minskar 

matavfallet med 19,5%. Författarna diskuterar att deras nudge, en förändring i den 

fysiska miljön bidrog till reducerad matavfall vilket i sin tur leder till reducerade 

växthusgasutsläpp. Baserat på författarnas resultat och i enlighet med deras 

rekommendationer kan skolor, arbetsplatser och restauranger där buffémat serveras, 

minska matavfallet genom att reducera tallriksstorleken. Kostnaden för att byta ut 

tallrikar kan bidra till ett motstånd att vilja göra ändringen. Författarna nämner även 

att kundnöjdheten kan påverkas negativt då vid en mindre tallriksstorlek så måste 

gästerna återkomma till buffen för att hämta mer mat vilket kan påverka deras 

kundnöjdhet (Kallbekken & Saelen, 2013). I detta experiment var kundnöjdheten för 

frukostgästerna i både kontrollgruppen och testgruppen densamma.       

 

5.3 Information – Förenkling/Inramning (verktyg 3) 

Hur och vilken typ av information som tillhandahålls och presenteras kan ha en stor påverkan 

i individers beslutsfattande processer. Att utöka mängden information kring ett val/beslut kan 

på grund av människans begränsade rationalitet och faktumet att människan har en 

begränsad uppmärksamhet skapa kognitiva barriärer hos individer (Alemanno, et al., 2015, p. 

34). Dessa kan i sin tur bidra till att individer inte tar de beslut som skulle dels ligga i deras 

egenintresse men även ur ett miljömässigt hållbart perspektiv är mest fördelaktigt för 

samhället i stort.    

Information som är komplex och svår att ta in, exempelvis vid val av elbolag och energislag, 

eller vid finansiella investeringar kan med hjälp av förenkling underlätta för individers val och 

beslut (Alemanno, et al., 2015, p. 43). Att reducera överflödig information och endast fokusera 

på den del som är viktig och nödvändig kan vara ett sätt att hjälpa människor komma förbi de 

kognitiva begränsningar som förhindrar att tillgodogöra sig den tillgängliga information. 

Informationen som tillhandahålls kring olika val/beslut behöver också vara meningsfull och 

användbar för individen. Exempelvis för att beskriva en bils bränsleförbrukning  så är antal 

kilometer som en bil kan färdas på 1 liter bensin mer meningsfull och intuitiv att förstå för en 

bilägare än liter/km.  

Inramning, det vill säga hur informationen formuleras, betonas och presenteras har visat sig 

vara avgörande för de val som människor beslutar sig för. Beroende på hur kontexten ser ut 

så kan inramning och förenkling ske samtidigt när valarkitekten utformar en nudge. Effekterna 

som finns kring förenkling och inramning av information bör inte underskattas då det är en 

relativ simpel nudge att genomföra och det medför inte höga kostnader.    

Att se över informationen kring produkter samt tjänster och se ifall den kan tillhandahållas, 

förenklas eller ramas in på ett sätt som underlättar beslutsfattande processer mot hållbara val 

är en nudge teknik som kan användas om kontexten tillåter.    
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Ett exempel på inramning som Sunstein (2014) nämner i sin bok är hur en etikettmärkning 

gällande bränsleförbrukning för bilar skulle kunna se ut (Sunstein, 2014, p. 65).  Amerikanska 

naturvårdsverket (Environmental Protection Agency) tillsammans med amerikanska 

transportverket utarbetade ett förslag på hur en sådan märkning skulle kunna se ut ifall 

informationen skulle ramas in med följande information: 

• Information om bränsleförbrukning (gallons/100 miles) 

• Koldioxidutsläpp (g/mile) 

• Den årliga bränslekostnaden 

• Hur mycket pengar man skulle kunna spara  eller förlora i bränslekostnad jämfört med 

genomsnittsbilen under en 5 års-period.  

Denna information skulle kompletteras med en bokstav som tydligt skulle synas på 

märkningen där bokstäverna A-D skulle användas baserat på hur mycket pengar som sparas 

in (A) eller förloras (D) jämfört med genomsnittsbilen (se figur 1).    

Genom denna märkning skulle informationen just kring bränsleförbrukning tydligt betonas 

och ramas in och på så sätt vara användbar för de individer som anser bränsleförbrukning vara 

viktig vid bilköp. Även den årliga kostnaden som etikettmärkningen speglar är användbar för 

konsumenter då de enkelt kan jämföra de ekonomiska incitamenten för att köpa rådande bil 

eller ej.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I detta fall skulle myndigheten genom en bokstav lägga stor vikt på bränsleförbrukningen 

medan andra faktorer som skulle kunna vara av vikt för konsumenter förbises (Sunstein, 2014, 

p. 66). Märkningen fastställdes aldrig där anledningen var att bokstaven skulle kunna ses som 

en helhetsmärkning där många fler faktorer än bränsleförbrukning har inkluderats. Exemplet 

visar hur inramning skulle kunna se ut baserat på vilken information som valarkitekten vill 

betona och synliggöra. 

Figur 1.  Förslag på hur en eventuell märkning kring bilarnas bränsleförbrukning skulle 

kunna se ut (Sunstein, 2014, p. 65) 
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Tillämpning 

➢ Gravert och Kurz (2017) utför ett experiment där de förändrar inramningen av 

matalternativen på en restaurang för att på så sätt minska valet av köttalternativ till 

fördel av det vegetariska alternativet (Gravert & Kurz, 2017). Under en 2 veckors 

period presenterades 2 menyer där rätterna ramades in på olika sätt till gäster på en 

lunchrestaurang. Varken priset eller själva rätterna förändrades utan förändringen låg 

endast i hur informationen presenterades. Inramningen fokuserade på att ändra dels 

ordningen, dels synligheten i hur rätterna presenterades. Experimentet utgår ifrån 

vetskapen om att människans beslutsfattande processer bygger på två olika 

systemtänk där system 1 är snabbt och intuitiv och system 2 som är långsam och 

reflektiv. Författarna nämner att nudging-metodiken ofta är riktad mot människans 

system 1 tänk där en förändring i valarkitekturen lättare kan påverka besluten då de 

tas mer automatiskt och impulsivt. Här räknar Gravert och Kurz (2017) in matval. 

Resultatet visar på att genom en enkel inramning där det vegetariska alternativet 

synliggörs i förmån av köttalternativet så bidrar det till en signifikant ökad efterfrågan 

på både fisk- och vegetariska rätter. Andelen kötträtter som såldes minskade ifrån 47% 

till 34% vilket kvarstod under de 2 veckor som experimentet pågick. Medan efterfrågan 

för det vegetariska alternativet steg ifrån 3% till 9% men detta avtog med tiden. 

Försäljningen av fiskrätten steg ifrån 50% till 57% under studietiden. Ur ett 

klimatperspektiv är detta positivt då både fisk och vegetariska rätter medför en lägre 

utsläpp av växthusgaser än de flesta köttalternativen (Gravert & Kurz, 2017). 

Författarna sammanfattar att denna typ av nudge intervention fungerar mest optimalt 

i restauranger som har en lägre andel återkommande gäster. Att gästernas efterfrågan 

för det vegetariska alternativet minskar med tiden tyder på att mera studier behövs 

där denna typ av nudge-åtgärder studeras över en längre tid (Gravert & Kurz, 2017).  

En fråga som uppstår är kring långsiktigheten med denna nudge insats. Detta 

experiment pågick under 2 veckor med en efterföljande veckas observationer för att 

studera hur beteendet såg ut efter att gällande nudge togs bort. Detta resultat visar 

Etikettmärkningen som idag existerar kring elektronikprodukter 

såsom kylskåp, diskmaskiner och tvättmaskiner visar på 

energiförbrukning genom att dela in produkter i olika energiklasser 

med hjälp av bokstäver. Figur 2 visar ett exempel på hur en sådan 

märkning ser ut för en tvättmaskin där bland annat information 

kring årlig energiförbrukning i kWh/år, årlig vattenförbrukning i 

liter samt ljudnivå i dB ser ut. Detta skulle kunna kompletteras med 

den årliga kostnaden för produktens energiförbrukning för att belysa 

de ekonomiska incitamenten och på så sätt göras mer användbar för 

konsumenter vid jämföring och vid beslut för vilken produkt som 

ska köpas. 

 

 

Etikettmärkningen som idag existerar kring elektronikprodukter 

såsom kylskåp, diskmaskiner och tvättmaskiner visar på 

energiförbrukning genom att dela in produkter i olika energiklasser 

med hjälp av bokstäver. Figur X visar ett exempel på hur en sådan 

märkning ser ut för en tvättmaskin där bland annat information 

kring årlig energiförbrukning i kWh/år, årlig vattenförbrukning i 

liter samt ljudnivå i dB ser ut. Detta skulle kunna kompletteras med 

den årliga kostnaden för produktens energiförbrukning för att belysa 

de ekonomiska incitamenten och på så sätt göras mer användbar för 

konsumenter vid jämföring och vid beslut för vilken produkt som 

ska köpas. 

 

Figur 2. Etikettmärkning för energiförbrukningen hos tvättmaskin (Elgiganten, 2017).  
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på en kortsiktighet som är återkommande i en större majoritet av nudge insatser vilket 

underminerar den långsiktiga hållbarhetssynen på nudging som metodik för 

beteendeförändring.  

 

5.4 Sociala normer (verktyg 4) 

Sociala normer som verktyg bygger på  och hänvisar till tidigare beskrivning och förklaring till  

människan som den socialt tänkande varelsen. De beteenden och beslut som människor väljer 

och ställs inför bygger ofta på jämförelser och anpassning till rådande sociala strukturer och 

sammanhang. Oftast används sociala normer i samband med information där informationen 

anspelar på att via sociala normer återkoppla ett visst beteende som valarkitekten önskar att 

förändra.  

Det finns två olika typer av sociala normer som människor tenderar att följa då de motiverar 

människor på olika sätt. Dessa är deskriptiva och föreskrivna normer (Nees, 2012). Deskriptiva 

normer beskriver andra människors faktiska beteenden och det speglar även det beteende 

som vanligtvis råder. Individens egna beslut och beteenden kan genom deskriptiva normer 

härledas genom att bli upplyst om hur de flesta andra agerar.  Människor värderar ofta 

lämpligheten i sitt eget beteende i jämförelse med den rådande normen. En deskriptiv norm 

hjälper till att visa ifall individens beteende avviker och hur denna avvikelse ser ut. Antingen 

är den över eller under den rådande normen vilket i sin tur kan få individen att förändra sitt 

beteende (Schultz, et al., 2007). Föreskrivna normer beskriver vilka beteenden som är 

accepterade och vilka som inte är accepterade (Lange, 2012). Vilken av dessa som fungerar 

bäst för att förändra beteende beror helt på den kontext som existerar. Beroende på vilken 

av de två (deskriptiva eller föreskrivna) normerna som används kan utfallen bli väldigt olika 

där i vissa fall anspelning på den önskvärda sociala normen kan få motsatt negativ effekt om 

den inte är anpassad till målgruppen.   

Många kampanjer som vill förändra människors beteende använder sig av deskriptiva normer 

där fokus ligger på att tala om vad många gör trots att det är ett beteende som inte är bra för 

individen eller samhället i stort (Cialdini, et al., 2006). Detta kan bidra till att människor finner 

det accepterat då den deskriptiva normen talar om att det finns människor som ägnar sig åt 

ett visst beteende, trots att det är ett oönskat beteende. Som exempel kan nämnas en 

kampanj som USAs livsmedel- och läkemedelsmyndighet genomförde för att komma åt 

problematiken kring cigarrettrökning bland barn. Kampanjen hade följande information: ”mer 

än 3 miljoner ungdomar i USA röker cigaretter där 3000 blir regelbundna rökare varje dag” 

(Cialdini, et al., 2006). Trots att denna deskriptiva sociala norm är välmenande så kan den ha 

motsatt verkan. Istället borde valarkitekter istället inkludera föreskrivna normer där fokus 

riktas mot vad som är och inte är accepterat för att på så vis kunna förändra beteende. 

Återigen så är det viktigt att nämna att det är kontexten som styr och baserat på vad målet är 

så borde även den sociala normen, som oftast framförs genom information, utformas 

därefter.  
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Tillämpning 

➢ Schultz et al. (2007) undersöker hur sociala normer påverkar människors beteenden 

vid energikonsumtion. Författarna nämner tidigt i sin studie att användandet av sociala 

normer för att kunna förändra beteende har varit framgångsrik inom 

laboratoriestudier men i fält så har det varit väldigt blandade resultat gällande 

beteendeförändring där i vissa fall resultatet uppvisat en bumerangeffekt, det vill säga 

att det har haft motsatt negativ inverkan på människors önskvärda beteende. För att 

undersöka hur bumerangeffekten kan motverkas använder forskarna både deskriptiva 

och föreskrivna sociala normer (Schultz, et al., 2007). 290 hushåll i Kalifornien, USA 

valdes ut för fältstudien. Studien utfördes som ett randomiserad kontroll studie där 

hushållen randomiserades in i två grupper. Ena halvan av hushållen fick feedback om 

energikonsumtion tillsammans med den deskriptiva normen. Den andra halvan fick 

feedback om energikonsumtion med samma deskriptiva norm men tillsammans med 

en föreskriven norm. Hushåll som konsumerade mindre energi än genomsnittet fick 

den föreskrivna normen som bestod av en positiv emotikon: ☺. Hushåll som 

konsumerade mer energi än genomsnittet fick en negativ emotikon  (Schultz, et al., 

2007). 

Resultatet visade att för de hushåll som låg över genomsnittet så ledde återkoppling 

endast genom den deskriptiva normen till en minskad energikonsumtion medan för de 

hushåll som redan hade låg energikonsumtion ledde detta till en signifikant ökning av 

energikonsumtion, det vill säga den deskriptiva sociala normen hade en 

bumerangeffekt. Den kombinerade deskriptiva och föreskrivna normen som 

återkopplades till hushållen med lägre energikonsumtion än genomsnittet ledde inte 

till en ökad energikonsumtion (Schultz, et al., 2007). Återkoppling med den deskriptiva 

och föreskrivna normen för hushållen som låg över genomsnittet ledde till en 

reducering i energikonsumtion med 1,72 kWh/dag medan återkoppling med endast 

den deskriptiva normen ledde till en reducering med 1,22 kWh/dag. 

Sammanfattningsvis så stämmer resultaten väl överens med forskarnas 3 olika 

förväntningar. Beteendet som undersöktes i detta fall var inom energikonsumtion 

vilket har en direkt ekonomisk vinning för individen. Återkoppling genom 

användningen av deskriptiva och föreskrivna sociala normer som en nudge innebär 

inte per automatik att det kan förväntas en positiv förändring i beteende i andra 

kategorier.   

 

5.5 Lärdomar kring val av nudge-verktyg 

Tidigare litteratur där forskare med hjälp av nudging-metodiken undersökt människors 
beslutsfattande processer och beteenden har haft varierande resultat. De tillämpningar som 
tagits upp i detta kapitel har varit av typen där nudging-metodiken lyckats med att förändra 
människors beteenden.   
 
För att kunna veta vilken nudge verktyg som är bäst lämpad vid en beteendeinsats är det 
viktigt att först kunna förstå kontexten och varför ett visst beteende råder. Detta bidrar till att 
vidare kunna ställa rätt diagnos och se ifall det är ett beteendeproblematik som valarkitekten 
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står inför. Vid en beteendeproblematik så finns det ett antal nudge verktyg att välja mellan. 
Dessa har kategoriserats och beskrivits i detta kapitel. Mätbarhet är en av de viktigaste 
faktorerna för att kunna utvärdera effekterna av en insats. För att mäta effekten med insatsen 
har studierna som nämns i detta kapitels olika tillämpningar applicerat randomiserade 
kontroll studier som är en metod som härstammar ifrån medicin.   
 
Insikter från nudging-metodiken har visat sig kunna användas för att underlätta de 

beslutsfattande processer som människor ställs inför. För att undvika en negativ 

beteendeförändring i stor skala bör alla nudge insatser testas i mindre pilotskala och 

utvärderas innan de implementeras i en större skala (Alemanno & Sibony, 2015, p. 340). Med 

detta sagt tåls det att understryka och åter betona det faktum att: 

Effekten av en nudge-åtgärd och hur framgångsrik åtgärden är kan se väldigt olika ut 
beroende på den kontext som existerar. För att kunna utforma valarkitekturen på ett effektivt 
sätt kring individers beteenden behöver valarkitekten ha en detaljerad och utförlig bild av 
kontexten som existerar.  
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6. Nudging utanför Sverige 
Intresset för nudging-metodiken, speciellt hos politiker, har växt allt mer sedan brittiska 

Behavioral Insight Team (BIT) startade sin verksamhet 2010 som en paraplyorganisation i 

uppdrag av det brittiska parlamentet. Syftet med BIT var att undersöka hur nudging-

metodiken kan både effektivisera men även spara pengar åt brittiska regeringen. Idag har 

flertalet länders regeringar såsom Australien, USA och Qatar men även organ som 

världsbanken och OECD startat liknande organisationer för att studera och se hur och ifall olika 

nudge-åtgärder, som komplement till skatter och lagar, kan hjälpa till att förändra människors 

beteenden (Economist, 2017). Följande kapitel tittar närmare på några av de initiativ som 

bedriver arbete inom beteendeförändring. 

 

6.1 Världsbanken 

Världsbankens arbete kring nudging och beteendeinsatser i stort har sitt ursprung ifrån deras 

World Development Report från 2015. 2015 års rapport hade titeln Mind, Society, and 

Behavior. Rapporten består av tre delar och fokuserar på kunskap ifrån beteendevetenskapen 

som psykologi, sociologi och ekonomin bidragit med för att bättre förstå människans 

beslutsfattande processer och föreslår hur utvecklingspolitiken inom bland annat hälsa, 

välstånd och miljöval kan effektiviseras (WorldBankGroup, 2015). Rapporten introducerar och 

beskriver utformningen av valarkitektur och valarkitektens roll som en viktigt komponent för 

människans beslutsfattande, såsom nudge teorin gör.  

Baserat på 2015 års rapport grundade Världsbanken The Global Insight Initiative (GINI). GINI 

samarbetar med Världsbankens olika avdelningar genom att tvärvetenskapligt inkorporera 

rapportens rön och slutsatser in i olika projekt och utvärdera effekten (Jamison, 2015) Organet 

har idag bytt namn till Mind, Behavior, and Development Unit (eMBeD) och har fram tills idag, 

vad de själva kallar, 80 projekt med beteendeinsatser igång i 50 länder i olika sektorer såsom 

hälsa, utbildning och skatt (Vakis & Gauri, 2017). Genom organets namn, beskrivning av deras 

arbete och olika projekt är det tydligt att de med samma kunskap som nudge teorin använder 

sig av, jobbar brett med alla typer av beteendeinsatser. 

Viktigt att nämna är att Världsbankens mål med den tillsatta enheten Mind Behavior och 

Development Unit är att främst med hjälp av regeringar i utvecklingsländer, reducera den 

globala fattigdomen och öka rättvisan. Enheten har skapat en guide där de presenterar 5 olika 

steg som kan följas ifall en beteendeinsats ska implementeras. Dessa består av (eMBeD, n.d)  

1. Definiera vilka mål som utvecklingen vill uppnå.   

2. Beteendeförändringar kan brytas ner och detaljbeskrivas, identifiera dessa specifika 

beteenden.  

3. Identifiera individers nuvarande beslutsfattande processer och dess begränsningar.  

4. Identifiera och beskriv hur åtgärden ska utformas.  

5. Utföra pilotförsök och mät effekten av åtgärden.  
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Denna guideline utgår ifrån A practitioner´s guide to Nudging som skrivits av forskare på 

Toronto´s universitet där de föreslår en organisatorisk ramverk för att identifiera, 

implementera och utvärdera olika nudge-åtgärder (Ly, et al., 2013). Dessa i sin tur nämner att 

de har inspirerats av det arbete som Thaler och Sunstein tidigare gjort vilket åter visar på att 

mycket av den information som idag finns tillgänglig kring nudging och beteendeinsatser i 

stort härrör ifrån Thaler och Sunsteins tankar och idéer.  

 

6.2 OECD   

OECD har som ett av sina fokusområden att de, likt Världsbanken, ska med hjälp av kunskap 

ifrån beteendeekonomin arbeta brett för att hjälpa regeringar att med beteendeinsatser 

utforma bättre och mer effektiv politik. OECD har sedan 2014 producerat 3 rapporter där de i 

senaste rapporten som utgavs 2017, presenterar en omfattande samling av över 110 olika 

nudge-åtgärder som kollektivt kallas för beteendeinsatser. Insatserna är från många olika 

länder och inkluderar områden som utbildning, energi, miljö samt andra (OECD, 2017).  

Under 2 dagar i maj, 2017, arrangerade OECD ett event vid namn OECD Behavioral Insight 

Event. På evenet deltog mer än 150 beteende tillämpare av olika slag såsom forskare, politiker, 

icke-statliga organisationer, FN´s Miljöprogram, Världsbanken och privata sektorn bland 

andra. Målet med dessa två dagar var bland annat att se hur beteendeinsatser kan hjälpa till 

att skapa mer hållbara konsumtionsmönster samt diskutera hur beteendeinsatser kan 

implementeras på ett ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt (OECD, 2017). Intressanta budskap 

och insikter som nämns i rapporten som sammanfattar dessa två dagar är bland annat:  

✓ Insikter från beteendeekonomin har initialt fokuserat och varit riktad mo individnivå. 

Framöver kan beteendeekonomi med hjälp av andra discipliner såsom organisatorisk 

psykologi även rikta in sig mot större grupper (OECD, 2017, p. 10).   

 

✓ Det är viktigt att redogöra och förstå vilka kriterier som eftersträvas vid 

beteendeinsatser.  Beteendevetenskap handlar om att uppmuntra och underlätta 

bättre beslut. Acceptansen för vad som är ett bättre beslut beror på både den politiska 

men även sociala kontext som beteendeinsatsen ska implementeras på (OECD, 2017, 

p. 6).  

 

✓ Beteendeforskare, politiker och privata företag som implementerar beteendeinsatser 

behöver utforma ett ramverk där de etiska frågorna kan diskuteras.   

 

6.3 Behavioral Insight Team  

Behavioral Insight Team (BIT), även känd som The Nudge Unit, etablerades i juli 2010 med 

direktiv från David Cameron som nyligen hade valts till ny brittisk premiärminister. Richard 

Thaler som var en av medförfattarna till Nudge boken som kom ut 2008 agerade rådgivare vid 

uppstarten och gör det fortfarande till dags dato (Behaviroal Insight team, 2017). BIT satte 

upp 3 tydliga mål för det första året, annars skulle enheten avvecklas. Målen bestod av 

(Halpern, 2015, p. 54): 
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1. Att förändra och vägleda tillvägagångssättet för minst 2 politiska områden. 

2. Att introducera och sprida kunskap om en mer realistisk förståelse för människan som 

beslutsfattare hos hela regeringen. 

3. Att kunna leverera minst en tiofaldig avkastning i jämförelse med kostnaden för BIT´s 

egna utgifter.      

BIT började med att ta fram ett ramverk vid namn MINDSPACE, ett akronym som står för; 

Messenger, Incentives, Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitments, Ego. Detta 

ramverk var till för att både hjälpa politiker och organisationer att bättre förstå vilka faktorer 

det är som påverkar individers beslutsfattande processer i olika miljöer men även hjälpa till 

att bredda verktygen och tillvägagångssättet för att nå regeringens mål för den offentliga 

politiken. Dessa mål kunde bland annat bestå av att få fler människor att återvinna produkter 

eller att få fler människor att betala skatt i tid (Halpern, 2015, p. 49).    

I början av sitt arbete använde sig BIT ofta av MINDSPACE ramverket för att utforma olika 

nudge-åtgärder men även för att genom föreläsningar och workshops, sprida information om 

enhetens tillvägagångssätt inom regeringens olika departement (Halpern, 2015, p. 60).  

 

EAST modellen 

MINDSPACE kom att senare kompletteras och förenklas till ett nytt ramverk vid namn EAST 

(Easy, Attractive, Social, Timely). EAST innehåller verktyg och tillvägagångssätt som kan, efter 

att ha testats, appliceras vid olika beteendeinsatser. EAST består av fyra principer som bör 

beaktas ifall en beteendeförändring önskas (Service, et al., 2014). MINDSPACE ramverket 

fokuserade mer på hur människan fungerar som beslutsfattare medan EAST modellen, som 

skapades som ett komplement till MINDSPACE, fokuserar mer praktiskt på vilka verktyg som 

finns tillgängliga för att förändra beteenden (Halpern, 2015, p. 61).  Behavioral Insight Team 

var en de första organisationerna som började implementera nudging-metodiken och deras 

arbete har legat till grund för många andra företag och organisationers arbete med nudging 

och beteende.  

 

Tillämpning av beteendeinsatser 

För att kunna tillämpa kunskapen som BIT har tillförskaffat sig genom experiment och 

litteraturen (likt EAST modellen) så måste först förståelsen för problematiken och kontexten 

vara väl förstådd. Därför har BIT utvecklat en metodologi för implementering vid olika projekt 

som innefattar beteendeförändring. Denna metodologi består av 4 olika steg. 

1. Definiera resultat – I det första steget måste en tydlig definition finnas av vilket resultat 

som eftersträvas. Att ta reda på vad åtgärden ska uppnå och hur detta ska göras är A och O 

för arbetets gång. Det ska helst kunna gå att mäta effekten på något sätt (Service, et al., 2014, 

p. 45). 

2. Greppa kontexten - Kontext spelar ofta en avgörande roll för hur framgångsrik en 

beteendeinsats blir. En beteendeinsats som har varit framgångsrik i ett land och hos en 
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befolkning behöver nödvändigtvis inte ha samma utfall i ett annat land. BIT gör alltid 

platsbesök där de undersöker människorna och deras beteenden. Ett av de främsta syften 

med detta steg är att inte för snabbt designa en policy eller en insats (Service, et al., 2014, p. 

46).  

3. Utforma/designa insatsen - Det är i detta tredje steg EAST modellen och även MINDSPACE 

integreras in i metodologin. Medan MINDSPACE belyser de faktorer som påverkar individers 

beslutsfattande processer i olika miljöer så är EAST mer av en verktygslåda med olika praktiska 

sätt att utforma en beteendeinsats (Service, et al., 2014, p. 47).  

4. Testa, lära och anpassa - I det sista steget använder sig BIT av randomiserad kontrollerad 

studie, som är en studiedesign för att mäta effekten och se ifall en insats har varit framgångsrik 

eller ej. Randomiserad kontroll studie används mycket inom medicin (Johannessen, 2013). 

Detta sätt att mäta på har beteendeforskare anammat och tillämpar kontinuerligt för att mäta 

effekten av olika insatser. Randomiserad kontroll studier kan användas som underlag av 

beslutsfattare vid implementering av en policy (Service, et al., 2014, p. 48).       

Utformningen av en beteendeinsats inte är en linjär utan mer en cirkulär process. Att förstå 

beteende och kunna utforma effektiva insatser är som tidigare beskrivits komplext och därför 

måste vissa steg inom processen upprepas för att kunna optimeras. Insatsen behöver vara 

anpassningsbar så att efter definiering, förståelse för kontext, utformning, implementering 

och utvärdering så ska insatsen om nödvändigt åter kunna anpassas för att bättre kunna nå 

önskad resultat (Banuri, et al., 2015, p. 21).              

 

Vad har BIT åstadkommit? 

Under de två första åren genomförde enheten olika experiment inom en rad olika kategorier 

såsom hälsa, skatter, energibesparing och jobb. David Halpern som är ansvarig för enheten 

beskriver att 2 av 10 experiment misslyckas med att nå utsatt mål och resultat (Rutter, 2015) 

Samtidigt har enheten haft framgång med en rad olika experiment. Exempelvis inom skatter, 

organdonation, pensionsval och jobbansökan där små förändringar i hur information inramas 

och med hjälp av att belysa olika sociala normer såg man förändringar i beteende som ledde 

till att fler betalade in skatter i tid, fler började pensionsspara, fler blev organdonatorer och 

att fler kom ut i arbete i snabbare takt än tidigare (Halpern, 2015, p. 9). Efter två års arbete 

fick enheten fortsätta att arbeta med nudging som verktyg för att förändra beteende och att 

hjälpa beslutsfattare nå olika policyn. Under 2016 startade enheten en filial i New York och 

började ett 3-årigt samarbetade med Bloomberg Philantropies med en budget på 42 miljoner 

USD (Staff, 2015). Enhetens uppgift är att med hjälp av beteendeinsatser hjälpa amerikanska 

städer att förbättra människors liv gällande brottsbekämpning och arbetslöshet.  
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Beteendeinsatser och framtiden enligt BIT 

Replikation och segmentation är två viktiga frågor som BIT anser vara av särskild intresse och 

som behöver diskuteras för framtida arbete med beteendeinsatser. Om en implementerad 

och utvärderad insats blir lyckosam behöver den inte nödvändigtvis betyda att det även 

kommer lyckas på andra platser. Därför krävs det att samma insats som varit framgångsrik, 

ifall den ska testas i en ny kontext, replikeras och prövas på nytt då kontext har hög påverkan. 

Segmentation innebär att inom samma grupp kan det finnas stora skillnader på hur människor 

reagerar på en beteendeinsats. De flesta resultat som redovisas, visar effekten som insatsen 

har haft på genomsnittet. För att kunna anpassa insatsen och optimera den än mer så är det 

bra att ta reda på hur olika individer inom samma grupp reagerar (Service, et al., 2014, p. 50).    
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7. Användningsområden   
När nudging-metodiken först populariserades, i samband med Thaler och Sunsteins bok i 2008 
så var användningsområdena och de flesta exemplen som nämns, främst inom hälsa och 
välstånd och några inom miljö och hållbarhet. Det är främst på senare år som så kallade green 
nudges som ska främja miljön genom hållbara val och beslut börjat öka i antal (Levy, 2013). 
De användningsområden inom miljö och hållbar konsumtion som flertalet nudging 
experiment tidigare testats på och som brukar nämnas som exempel är bland annat 
energikonsumtion, transporter och mat (Mont, et al., 2014, p. 41). Även områden som 
återvinning och vattenanvändning återfinns inom miljö. I Sverige har intresset för just nudge-
åtgärder inom just miljö och hållbar konsumtion ökat mer och mer under de senaste åren. 
Fokusområdet som regeringen givit till Konsumentverket i uppdrag att arbeta med är just 
miljösmart hållbar konsumtion. Det är samma inriktning som uppsatsen fokuserat på där de 
tidigare exempel som nämnts har varit inom energi och mat.  
 
Lindahl och Stikvoort (2015) har i sin rapport gjort en litteratursökning i den vetenskapliga 
databasen Web of Science på artiklar med orden nudge eller nudging. Efter att ha sorterat ut 
de artiklar som inte har varit relevanta (exempelvis artiklar inom kemi) så kvarstod 100 artiklar 
(där recensioner, reportage och böcker ingår) som kunde kopplas till beteendeinsatser 
(Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 46). Av dessa 100 artiklar har en översikt gjorts på 82 av 
artiklarna för att se hur spridningen ser ut.   
 
Av 82 artiklar var 15 inom miljö & energi och resterande 67 inom andra områden.  
Tabell 2 visar fördelningen av dessa 15 artiklar (Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 46). 
 

Tabell 2. Fördelningen av undersökta nudge artiklar av Lindahl och Stikvoort (2015). 

Typ av artikel Antal 

Klimatkompensation 2 

Konsumtion 2 

Energi 5 

Miljöpolicy 1 

Matavfall 2 

Transporter 1 

Vatten 2 

 
Nielsen et al. (2016) har gjort en litteraturstudie över 30 nudge experiment med  tillämpningar 
inom miljö och hållbarhet. De tillämpade experimenten som har bestått av randomiserade 
kontroll studier har delats in i 2 kategorier som består av (1) energi och (2) avfall (här ingår 
även hållbar konsumtion. Experimenten är mestadels från USA men även några från EU 
länder, bland annat Sverige och Storbritannien (Nielsen, et al., 2016, p. 39).  20 av de 30 fallen 
handlade om energi där syftet var att med hjälp av olika nudge verktyg få människor att 
minska sin energikonsumtion och bli mer effektiva gällande användning och köp av 
energiprodukter. 10 av de 30 fallen med olika nudge experiment innefattade matsvinn, 
återvinning och hållbar konsumtion (Nielsen, et al., 2016, p. 42).    
 
Nielsen et al. (2016) redovisar mer specifikt och i detalj utfallet som de 30 olika studerade 
nudge experimenten har haft. Inom alla 30 fallen så varierar nudge-åtgärdernas effektivitet 
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på beteende från att vara direkt negativa (gällande återvinning), till positiva där 
elkonsumtionen minskade med 40% och minskad matspill med upp till 135%. (Nielsen, et al., 
2016, p. 37). I tre av de undersökta experimenten som har genomförts i USA, Storbritannien 
och Irland var målet att få människor att minska sin energikonsumtion. Genom att använda 
sociala normer tillsammans med tillhandahållande av information kunde experimenten visa 
en minskad energikonsumtion med upp till 7 % (Nielsen, et al., 2016, p. 39).  
 
När det kommer till att redovisa resultat från olika typer av experiment överlag så är trenden 
att det är en större sannolikhet att studier med signifikanta eller positiva resultat publiceras 
än de som har fått negativ resultat (Song, et al., 2010). Detta borde inte skilja sig avsevärt när 
det kommer till att publicera resultat inom olika nudge-experiment. Detta kan medföra att det 
kan finnas en snedfördelning när det gäller publiceringen av lyckade och mindre lyckade 
nudge- experiment.  
 
Lindahl och Stikvoort (2015) redovisar att bland alla empiriska studier som har studerats fanns 
det bara en misslyckad nudge bland de som fokuserade på miljöfrågor. Det betyder att 
resterande 14 har på något sätt varit framgångsrika i den mån att de har kunnat påvisa 
ändrade beteendeförändringar. Här nämner författarna vikten av att kontexten styr hur 
framgångsrik en nudge-åtgärd blir och för att en åtgärd är lyckosam i en kontext betyder det 
inte att åtgärden blir lyckosam i en annan kontext (Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 53).  
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8. Begränsningar  
På grund av att en nudge enligt definition inte ska begränsa eller göra valalternativen mer 

kostsam, samtidigt som själva åtgärden ofta har en låg kostnad att införa, har det blivit ett 

populärt verktyg att använda av politiker och beslutsfattare. Nudging som verktyg är ett 

mjukare styrmedel än skatter och förbud och detta har bidragit till att många politiker och 

beslutsfattare  aktivt vill testa nudging-metodiken som ett verktyg för att kunna förändra 

människors val och beslut som leder mot beteenden som är fördelaktiga både för individen 

men även för samhället i stort (Riksdag, 2017).  

Att använda metodiken utan att vara tillräckligt väl insatt i ämnet kan leda till att fältets 

(beteendeekonomi där nudging har sitt ursprung) mångåriga vetenskapliga arbete 

undermineras. Vidare kan valarkitekter som är dåligt informerade kring kunskapen om 

nudging-metodiken utforma insatser som inte är vetenskapligt baserade och på så vis istället 

för en positiv inverkan ha en negativ inverkan på individers beteenden.      

Förutom det ovannämnda består begränsningarna och kritiken som är mest förekommande 

och som riktas mot nudging av nedanstående teman. 

 

8.1 Manipulation 
Att vilja vägleda människor mot ett visst beteende, även om det är ett beteende som är mer 
fördelaktigt för individen och för samhället i stort kan anses vara paternalistiskt och ett sätt 
att manipulera människor (Samson, et al., 2016, p. 24). Detta besvaras av Thaler och Sunstein 
(2008) med att en nudge ska inte blockera eller försvåra valfriheten för individen samt att det 
inte ska medföra några kostnader, vare sig ekonomiskt, tidsmässigt eller socialt och på så sätt 
anses det vara frihetlig paternalism (Thaler & Sunstein, 2008, p. 6). Detta kan bli problematisk 
kring valet av standardalternativ. Som nämnts så är en av grundkriterierna för en nudge att 
det ska bibehålla valfriheten för individen. Om den ekonomiska eller tidsmässiga kostnaden 
att välja bort standardalternativet är för högt riskerar det att bli en manipulativ nudge och inte 
längre vara frihetsbevarande (Alemanno, et al., 2015, p. 51). En grupp är inte alltid homogen. 
Oftast består gruppen av individer som kan ha olika preferenser och åsikter kring val och 
beslut. Detta är något som måste iakttas när förändring av standardalternativ används som 
en nudge då samma standardalternativ ofta presenteras för hela gruppen.      
   
För att kunna undvika att en nudge verkar på ett sätt som anses vara manipulativ så är 

transparens och öppenhet kring nudge insatser av största möjliga betydelse. Valarkitekter kan 

genom att vara öppna med de förväntade effekterna av en nudge insats bidra till en 

transparens som bidrar till en ökad förståelse och samverkan av samhället (Alemanno & 

Sibony, 2015, p. 49). European Economic and Social Committee (EESC), det EU organ som 

undersöker hur nudging kan bidra till ett mer effektivt EU politik markerar att metodiken som 

används för nudge-åtgärder behöver ta hänsyn till transparens (Libaert, 2016). 

Ett argument som ställs mot att nudging skulle vara manipulativt är att vid alla val och beslut 

som människor ställs inför finns det redan en viss valarkitektur som ibland försvårar för 

människor att ta informerade beslut. Nudging som verktyg ska inte skapa en ny valarkitektur 

utan det har som syfte att förändra redan existerande valarkitektur och hjälpa individer fatta 
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beslut som de skulle göra ifall de skulle vara uppmärksamma, fullt informerade och inte ha 

begränsad rationalitet (Ramsberg, 2016, p. 35).   

 

8.2 Vad är rätt?  

Ofta i samband med att begreppet nudging ska förklaras används meningen: underlätta för 

individer att fatta rätt beslut. Detta synliggörs än mer i titeln på rapporten ”När det rätta blir 

det rätta” (Ramsberg, 2016). Vad som är rätt och vem som bestämmer detta är en 

återkommande fråga kring nudging.   

Valarkitekten som utformar en nudge är den som beslutar för vad det rätta val/beslutet är. 

Dessa valarkitekter är inte alltid välmenande och lik alla andra människor har de begränsad 

rationalitet och kan endast tillgodogöra sig begränsad mängd information. Utformningen av 

en nudge insats som valarkitekten skapar (där det rätta, önskvärda beteendet utformats) kan 

få begränsad effekt då valarkitekten själv påverkas av sociala strukturer och kognitiva barriärer 

(Banuri, et al., 2015, p. 180). Ett sätt att hantera detta är att valarkitekten är medveten och 

ärlig med sig själv om detta faktum och att detta kan medföra konsekvenser på utformningen 

av nudge insatsen.  

 

8.3 Effektivitet 

Att använda sig av nudging för att främja miljösmart hållbar konsumtion har testats inom en 

rad olika kategorier. Energieffektivisering, matval och matsvinn är kategorier som det tidigare 

utförts flertalet nudging experiment inom som visat på positivt förändrade beteenden 

(Kallbekken & Saelen, 2013), (Gravert & Kurz, 2017), (Kurz, 2017) (Nielsen, et al., 2016). Dessa 

nudge insatser och majoriteten av alla nudge insatser som visar på en förändring i beteende 

gör det baserat på att mäta effekten under en kortsiktig tidsperiod. Observationstiden i 

åtgärderna som exemplifierats i kapitel 5 sträcker sig som max upp till 6 månader vilket även 

är fallet med många andra nudge insatser. De flesta studier visar på en direkt förändring i 

beteende men besvarar inte frågan om hur långvarig denna beteendeförändring blir 

(Alemanno & Sibony, 2015, p. 339).  

Att en beteendeförändring håller i sig och varar under en längre period är ur 

hållbarhetssynpunkt en av de viktigaste aspekterna vilket underminerar nudging-metodikens 

kredibilitet som ett verktyg för långsiktig och hållbar beteendeförändring. Som exempel kan 

Schutz et al. (2007) studie nämnas där användning av återkoppling med hjälp av sociala 

normer bidrog till en positiv förändring i människors beteende kring energikonsumtion men 

detta avtog med tiden under experimentets gång som varade i 4 veckor (Schultz, et al., 2007). 

För att utvärdera nudging och dess långsiktiga effekter krävs det många fler experiment som 

utförs under en längre tidsperiod. Även studier som blickar tillbaka efter en längre tid då 

nudge insatsen avslutats och utvärderar ifall eventuella beteendeförändringar kvarstått eller 

ej är nödvändiga för att bättre bedöma de långsiktiga effekterna.   
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9. Empirisk studie  
Syftet med den empiriska studien har varit att samla olika samhällsaktörers tankar och åsikter 

kring nudging som metod inom hållbar utveckling med inriktning mot hållbar konsumtion. Då 

det finns många olika aktörer som intresserar sig för nudging så har ett av målen varit att 

kunna samla en så bred och diversifierad skara aktörer att intervjua för att på så vis även kunna 

presentera de olika reflektioner som finns kring nudging.   

 

Metod 

9.1 Intervjuer 

För att samla in tankar och åsikter om de olika aktörernas erfarenhet av nudging användes 

intervjuer (Kvale, 1997). Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer 

(Ander, 2016) där en intervjuguide med ett antal specifika frågor har fungerat som bas för 

själva intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer bidrog till ett öppet samtalsklimat där 

informanterna2 nödvändigtvis inte behövde följa och svara på specifika frågor i en följd utan 

istället kunde ge svar som senare diskuteras vidare under intervjuns gång. Under intervjuns 

slutfas gavs det utrymme att diskutera andra frågor som inte hade behandlats. Totalt 

genomfördes 6 intervjuer. Alla intervjuer förutom en genomfördes via Skype där varje 

intervju varade i ca 1h. Den sjätte intervjun genomfördes via mail.   

 

9.2 Intervjuguide 

En intervjuguide skapades tidigt under arbetets gång och har omarbetats allt eftersom 

förståelsen för den teoretiska bakgrunden av studien stadigt ökat. Intervjuguiden bestod av 

ca tio frågor som hade valts ut ifrån en databas av frågor som tillkommit under teoristudien 

(Se bilaga 2 för en sammanställning av alla intervjufrågor). Baserat på vilken informant som 

skulle intervjuas ändrades frågorna något så att intervjuguidens frågor och därav svar mer 

skulle reflektera informantens koppling till nudging och informantens roll som samhällsaktör.  

Exempel på frågor som intervjuguiden innehöll var följande: 

1.  Vilken koppling som informanten hade till nudging.  

2.  Hur informanten såg på definitionen av termen nudge/nudging. 

3.  Hur informanten såg på vikten av att mäta effekten av nudge-åtgärder. 

4.  Vilka risker informanten såg med att nudge-åtgärder blir kortsiktiga. 

5.  Vad informanten ansåg vara viktigt att tänka på vid implementering av en nudge-åtgärd.  

6.  Vem bestämmer vad som är "rätt" i form av beslutstagande?  

7.  Vilka begränsningar och risker informanten såg med nudging. 

8.  Vilken framtid informanten såg med nudging som metod för att skapa 

beteendeförändring. 

9.  Informantens övriga tankar och åsikter kring nudging som inte behandlats under 

intervjustudien 

 

                                                      
2 Med informant menas intervjupersonen. Informant är den term som kommer användas framöver.  
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9.3 Urval och rekrytering av informanter 

Valet av informanter har utgått ifrån personer som är verksamma och delaktiga i både 

diskussionen och implementeringen av nudging-metodiken. Målet har varit att hitta och 

intervjua informanter som representerar nudging ifrån olika perspektiv så att en bred och 

diversifierad beskrivning av nudging-metodikens olika aspekter kan belysas. Med tanke på 

vissa av informanternas arbetsstatus och tillgänglighet har det tagit olika lång tid att kunna nå 

respektive person. Informanterna kontaktades via mail, tidigt under arbetet med den 

teoretiska bakgrunden med en beskrivande text om masteruppsatsen samt syftet av 

intervjustudien. Vissa av informanterna återkopplade snabbt tillbaka och tid för intervju 

kunde bokas in medan andra behövdes påminnas genom ytterligare mail. I slutändan deltog 

alla i förväg utvalda aktörer i själva intervjustudien vilket varit bidragande till att kunna 

presentera en mer komplett helhetsbild. 

Informanterna delades in i fyra olika grupper beroende på vilken samhällsaktör som de 

representerade. Följande fyra grupper med tillhörande 6 informanter (nedan fet-markerade) 

har deltagit i den empiriska studien: 

1. Konsultbyråer som gör affärer genom att tillämpa nudging-metodiken praktiskt hos 

företag och kommuner.  

• Konsultföretag 1: Personen är klimatstrateg och har jobbat sedan januari 2017 

på företaget som projektledare och kommunikatör. Konsultföretag 1 hjälper 

kunder att kartlägga beteenden och föreslå interventioner för att ändra 

beteenden. Kunderna kan vara kommuner och mindre eller större företag.  

• Konsultföretag 2: Konsultföretag 2 är ett danskt forskningsstiftelse som 

arbetar med beteende och nudging. Företaget hjälper organisationer med att 

skapa positiva beteendeförändringar och erbjuder även kurser och föredrag 

inom nudging. Jobbat med nudging-projekt inom den offentliga sektorn och 

gjort uppdrag åt danska konkurrensverket gällande konsumtionsmönster.    

 

2. Forskare som driver akademisk forskning genom att tillämpa nudging-metodiken i 

experiment. Syftet med att intervjua forskaren har varit att få en vetenskaplig 

belysning av nudging.  

• Forskare: Professor i Nationalekonomi. Forskar kring projekt vid Göteborgs 

universitet där ett antal forskare ska ta fram olika exempel på hur nudging kan 

påverka konsumenters beteenden i en mer hållbar riktning. Projektet syftar till 

att ta reda på de långsiktiga effekterna med nudge-åtgärder. 

 

3. Politiker som varit drivande i att nudging som term populariserats och omvandlats till 

ett regeringsuppdrag och annan politiker som ställt sig frågande till begreppet 

nudging.   

• Minister: En av de som är bakom uppdraget som riktats till myndigheten kring 

att skapa ett forum för miljösmart hållbar konsumtion där termen nudging 

används. Har haft ett intresse för nudging och hur det kan användas som ett 

komplement till andra policy-verktyg.  
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• Politiker: Ordinarie riksdagsledamot och satt i civilutskottet i höstas och hade 

ansvar för konsumentfrågor. Sitter i konsumentverkets insynsråd. Läser det 

som rör hennes utskott i budgeten och läste avsnittet som rörde 

konsumentfrågor. Där stötte hon på ordet nudging och hur utvalda myndighet 

ska arbeta med nudging. Hon fick slå upp ordet då hon inte hade hört det 

tidigare.  

 

4.  Myndigheten som fått i uppdrag att bedriva arbetet kring nudging.  

• Myndighet: Arbetar med konsumentfrågor. 2 personer intervjuades ifrån 

denna myndighet. Myndighetsperson A är ansvarig för ett forum för miljösmart 

konsumtion och myndighetsperson B började nyligen sin anställning på 

myndigheten inom forumet som beteendestrateg. 

Framöver kommer de intervjuade personerna att nämnas som konsultföretag 1, 

konsultföretag 2, forskare, minister, politiker och myndighet.  

En aspekt kring intervjuerna som beaktades är vilken koppling som de olika informanterna 

har till nudging-metodiken. Konsultbyråer har som intresse att sälja in konceptet för att det 

är vad deras verksamhet erbjuder medan politiker mer drivs av partiets politiska mål och 

därav kan bli restriktiva i vissa svar. Detta har genomgående varit en viktig del av den 

empiriska studien att vara medveten om.  

 

9.4 Genomförande av intervjuer 

En vecka innan varje intervju genomfördes skickades intervjuguiden ut till informanterna 

med en beskrivande text om syftet med studien och informantens roll för uppsatsens 

betydelse. I tidigare mail med informanterna hade uppsatsens innehåll, mål och syfte kort 

beskrivits vilket åter repeterades inför intervjun. Då informanterna hade läst igenom 

frågorna i intervjuguiden visste de i förväg vilka områden som skulle behandlas. Själva 

intervjuerna genomfördes i en mer öppen samtalsklimat där frågorna användes som nav för 

intervjun. Detta gav utrymme till att även kunna diskutera andra frågor som inte var 

inkluderade i intervjuguiden vilket varit positivt.  Med tillåtelse av informanterna spelades 

intervjuerna in för att sedan transkriberas. Själva inspelningen skapade mer utrymme till att 

kunna fokusera på intervjun och intervjufrågorna och transkriberingen bidrog till en mer 

komplett analys av intervjumaterialet.  

 

9.4 Analysmetod  

Analys och bearbetning av intervjuerna har tagit stor del av tiden där underlaget har fått ”vila” 

så att det kan sjunka in och mogna tillsammans med teoristudien. Resultaten av analysen från 

den empiriska studien har kompletterat den teoretiska bakgrunden där frågor som uppstod 

längs vägen som exempelvis den långsiktiga effekten av nudge-åtgärder har kunnat besvaras 

med hjälp av informanternas svar.  
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För att analysera intervjumaterialet har Kvale´s metod för meningskoncentrering använts. 

Genom att omformulera informanternas långa meningar till ett fåtal väsentliga och koncisa 

ord så kan en lättare överblick ges över intervjupersonens svar (Kvale, 1997, p. 174). På så vis 

kan större intervjutexter bli mer pressade och koncisa meningar. Genom en tabell samlas i 

vänster kolumn de naturliga meningsenheterna, vilket är det som informanterna har sagt. I 

höger kolumn i tabellen redovisas deras centrala teman, vilket är en kortare och mer koncis 

omformulering av den vänstra kolumnen (Kvale, 1997, p. 177). Meningskoncentreringen (se 

bilaga 3 för exempel) har bidragit till att tolka och fånga upp informanternas essentiella tankar 

och åsikter. Analysen av meningskoncentreringen redovisas med hjälp av figurerna 3,4,5 och 

6 dels genom direkta citat och genom tolkningen som meningskoncentreringen bidragit till. 

Varje figur presenterar ett område (totalt 4) som varit central under intervjugången och som 

är av intresse, dels för att kunna besvara forskningsfrågorna och dels för att det är ämnen som 

belysts av den teoretiska studien. En diskussion följer upp informanternas svar för varje 

område där en sammanfattande reflektion avslutar hela analysfasen.    

 

9.5 Validitet & reliabilitet 

Målet med uppsatsen, där den empiriska studien utgör en viktig bidragande del är att 

forskningen ska ha så hög validitet (avsikten att mäta det som är betydelsefullt) och 

reliabilitet (är mätningen tillförlitlig) som möjligt. Hur väl undersökningen stämmer överens 

med verkligheten beror till viss del på urval av intervjupersoner (mdh, 2014). Studiens 

validitet och reliabilitet är svår att bedöma i siffror. Istället har den empiriska studiens 

tillvägagångssätt beskrivits så utförligt som möjligt så att läsaren själv kan bedöma graden av 

studiens validitet och reliabilitet.   

Som tidigare beskrivits så har målet varit att ha en bred urval av samhällsaktörer som är 

engagerade i nudging-metodiken för att på så vis även ha en hög validitet för studien. Detta 

kallas även för triangulering (Gunnarsson, 2002). I detta fall har källtriangulering tillämpats 

där aktörer med olika ståndpunkter till nudging-metodiken intervjuats. Därav har forskare, 

politiker, konsultbyråer samt en myndighet ingått i intervjustudien. Den externa validiteten 

vilket innebär hur pass generaliserbart som undersökningen är bedöms inte vara hög.  

Gällande reliabilitet och hur pass liknande resultat kan uppnås vid en upprepning av studien 

är svårbedömt. Detta på grund av att metodiken för den empiriska studien är beskriven och 

kan följas samt att intervjufrågorna finns till förfogande. Samtidigt är det väldigt svårt att 

kunna få ut exakt samma svar som erhölls vid intervjutillfället då intervjuerna var baserade på 

ett semi-strukturerat sätt där en mer öppen samtalsklimat rådde. Under intervjutillfället dök 

det upp flera frågor som inte var planerade för och som är svåra att replikera vid en 

upprepning.  

Samma analysmetod har använts för den empiri som framkommit under intervjuerna med de 

olika informanterna för att på så vis öka studiens tillförlitlighet. Som tidigare beskrivits har 

Kvales meningskoncentrering använts för att kunna få fram essensen ur intervjumaterialet. 

Detta har varit genomgående för alla 6 informanter.  
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Subjektivitet vid både intervjutillfället men även vid analysprocessen har varit en viktig aspekt 

att beakta då det vid bristande uppmärksamhet kan leda till att den empiriska studien kan 

tappa tillförlitlighet. De åsikter och tankar som väckts under uppsatsens gång kan ha skapat 

en viss partiskhet och subjektivitet både vid själva intervjun med de olika informanterna men 

även vid senare analys av det empiriska materialet. Att ha haft detta i åtanke och aktivt tänkt 

på det kan ha hjälpt analysprocessen att bli mer objektiv.  
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10. Resultat och Diskussion 

Fyra centrala områden har identifierats som viktiga att analysera och diskutera. Dessa har 

framkommit och kristalliserats ur arbetet kring den teoretiska bakgrunden av nudging-

metodiken. Dessa fyra områden har ytterligare fördjupats med hjälp av empirin ifrån 

intervjustudien. I detta kapitel kommer resultatet från dessa fyra områden att presenteras 

och diskuteras. De fyra områdena är: 

1. Definition av termen nudging 

2. Mätbarhet 

3. Manipulation och transparens 

4. Den politiska debatten 

 

10.1 Definition av termen nudging 

Det finns inte en entydig definition kring termen nudging vilket tydligt framgår i Kapitel 4. Hur 

ser de olika informanterna på diskussionen kring definitionen av nudging? Se figur 3 för svaren 

på frågan: Var är er definition av nudging?  

 

  

Figur 3. Informanternas syn på definitionen av nudging. Meningar i citationstecken är 

direkta citat och övrig text är tolkningen som meningskoncentreringen bidragit till.  
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Diskussion om termen nudging 

Ministern väljer att anamma Thaler och Sunstein (2008) grunddefinition där vikten att bevara 

valfriheten betonas medan forskaren nämner att grundkriterierna för termen inte är 

intressanta när nudging tillämpas inom miljö. Då är det jämförelsen med andra policyåtgärder 

mer av intresse, exempelvis miljöskatt.  

Majoriteten av de exempel som nämns i Thaler och Sunstein (2009) bok behandlar andra 

kategorier än miljö och det arbete som exempelvis OECD och Världsbanken driver är mer 

riktad mot hälsa och fattigdom (eMBeD, n.d). Det har skett en skiftning mot att rikta nudge-

åtgärder mot miljö och konsumtion (vilket tydligt framgår av regeringsuppdraget). Detta 

bekräftas av forskaren där han nämner att ursprungsanvändningen inte var fokuserat på miljö 

och därav är grundkriterierna inte viktiga när det eftersträvas att nå vissa miljömål.   

Forskaren avslutar med att nämna att många gånger så har politiker, beslutsfattare och andra 

hört talas om ordet nudge men tänker inte mer på vad det är, vilket skapar en förvirring kring 

termen. Hur man ska gå tillväga för att få en mer enhetlig och gemensam användning av 

termen lämnar forskaren som en öppen diskussion.  

Politikern som fick slå upp ordet blev än mer förvirrad efter att ha läst den svenska 

översättningen: ”puff”. Detta skapade en misstro och missförståelse hos politikern som 

ifrågasatte uppdraget som riktades mot myndigheten där termen ingick. Politikern nämner i 

slutet av intervju att själva ordet var nytt för henne vilket fick henne att reagera men att hon 

vid närmare eftertanke tycker att nudging är något som är bra.   

Konsultföretag 1 poängterar att deras konsultbyrå jobbar med nudging och inte 

beteendeinsatser där nudging ses som en underordnad kategori till beteendeinsatser som är 

mer övergripande. Konsultföretag 1 anser att det är viktigt att ha en klar och tydlig definition 

men detta är något som har låg prioritet ute hos kunder. Där eftersträvas resultat där 

effekterna av en beteendeförändring helst ska synas snabbt.  

Myndigheten har i sitt arbete en öppen inställning till termens definition där myndigheten är 

en arena som ger utrymme att diskutera olika definitioner.  

Diskussionen med de olika informanterna kring definitionen av termen visar att det inte finns 

en entydig definition. Lindahl och Stikvoort (2015) nämner också att det råder en förvirring av 

vad som är en nudge och vad som inte är en nudge (Stikvoort & Lindahl, 2015, p. 2). Detta 

belyser vikten av att fortsätta samtalet kring definitionen. Att begreppet populariserats har 

lett till att många fler däribland politiker, organisationer och företag känner till kunskapen som 

tidigare var förbehållen en mindre skara människor.  

Såsom den teoretiska studien påpekar så har det varit en skiftning senaste åren där begreppet 

nudging har börjat gå mot att innefatta en bredare definition och även helt ersättas av 

exempelvis beteendeinsatser (Ramsberg, 2016, p. 21). Varken OECD eller Världsbanken väljer 

att kalla sitt arbete kring beteendeinsatser för nudging utan de väljer istället att kalla det för 

Behavioral Insights (OECD) och Mind, Behavior and Development Unit (Världsbanken) 

(eMBeD, n.d). Detta är något som bekräftas av både forskaren och konsultföretag 2. Forskaren 

menar att ordet nudge kan ersättas med behavioral intervention eller beteendeinsats. 
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Konsultföretag 2 tror att nudging har varit ett buzzword som fått uppmärksamhet men att det 

kommer att övergå till användningen av beteendevetenskapliga insikter.  

 

10.2 Mätbarhet  

Att kunna mäta effekten av en nudge-åtgärd är av allra största vikt för att kunna bedöma ifall 

åtgärden varit lyckosam eller inte (Sunstein, 2014). Hur är synen kring mätbarhet hos de olika 

informanterna? Figur 4 återspeglar informanternas syn på mätbarhet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 4.  Informanternas syn kring mätbarheten av nudge-åtgärder. Meningar i citationstecken 

är direkta citat och övrig text är tolkningen som meningskoncentreringen bidragit till.   

Myndighet 

”Problemet ibland med de långsiktiga effekterna är att 

man måste mäta en lång tid efter men de flesta nudge 

åtgärder har gjorts kortsiktigt på senaste åren.”  
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Diskussion om mätbarheten 

Innan analysen av mätbarhet diskuteras vidare är det av vikt för läsaren att ha kännedom om 

randomiserade kontroll-studier. Randomiserade kontroll-studier är en vetenskaplig metod att 

mäta effekterna av en beteendeinsats. Metoden härstammar ifrån medicinvetenskap där 

deltagare randomiserat delas in i 2 grupper. En grupp som fungerar som kontrollgrupp (som 

antingen inte får någon behandling alls eller får en alternativ behandling) och en annan där 

den tänkta behandlingen tillämpas (Kabisch, et al., 2011). Målet med denna mätmetod är att 

undersöka hur pass effektiv en behandling är i jämförelse med kontrollgruppen. 

Randomiserade kontroll studier har anammats inom beteendeforskningen och majoriteten av 

forskare inom nudging-metodiken förespråkar och använder sig av mätmetoden (Schultz, et 

al., 2007), (Kettle, et al., 2016), (Service, et al., 2014).  

Då nudge-åtgärder är kontextbaserade nämner forskaren att det är viktigt med replikation, 

mycket lik det som Behavioral Insight Team nämner som en av de aspekter som de anser är 

viktigast att tänka på (Service, et al., 2014, p. 50). Forskaren pratar om en ”replikationskris” 

inom beteendevetenskapen där mycket finns att lära ifrån medicin. Något som konsultföretag 

1 nämner och som talar emot forskarens tankar kring replikation är att det är svårt att 

kontrollera och mäta allting ute i fält. ”Det är inte som medicin” och människor är inte råttor 

vilket gör det väldigt svårt att replikera beteendeexperiment.  

Den vetenskapliga metodiken med att endast använda sig av randomiserade kontroll-studier 

för att mäta effekten kan också ifrågasättas. Då metodiken anammats ifrån medicinvetenskap 

där experimenten genomförs i laborationer så är det möjligt att isolera många faktorer så att 

endast en effekt kan mätas. Men gällande beteendeinsatser är det många olika faktorer som 

påverkar individers beslutsfattande processer och dessa faktorer är svåra att kontrollera. På 

grund av de många olika faktorer som påverkar individers val och beslut kan en nudge-åtgärd 

komma att få oavsiktliga konsekvenser, något forskaren kallar för spill-over effekter. Dessa 

spill-over effekter där ett visst beteende påverkar ett annat beteende är något som inte mäts 

inom nudging idag men det är viktigt att ha det i beaktande. Alternativa sätt att mäta 

effekterna av nudge-åtgärder lyser med sin frånvaro både i litteraturen men även i 

intervjustudien.  

För att kunna mäta effekten av en nudge nämner både konsultföretag 2 och forskaren vikten 

av att först undersöka om det är ett beteendeproblematik som man har ställts inför och sedan 

se vilken kognitiv mekanism som hindrar människor ifrån att ta ändamålsenliga beslut och 

sedan utforma åtgärden därefter. För konsultföretag 1 så är mätbarheten en av de viktigaste 

aspekterna att tänka på vid implementeringen av en nudge. Trots att konsultföretag 1 nämner 

hur viktigt det är att mäta effekten så nämns även att kunder ofta inte har mycket tid eller 

resurser och detta bidrar till att de som konsultbyrå inte kan vara lika rigorösa i sitt arbete som 

de vill vara och att det ofta inte är helt randomiserade studier. Konsultföretag 2 nämner att 

det är av yttersta vikt att mäta effekten på ett korrekt sätt och det bör göras genom 

randomiserade kontrollstudier men att det ibland blir svårt på grund av tid och pengabrist. 

Forskaren  är tydlig med att, för honom och hans forskarlag är den viktigaste delen själva 

mätningen av effekter. Kraven för hans forskargrupp är att alltid ha en kontrollgrupp, en 

behandlingsgrupp och att utfallen ska jämföras över tid samtidigt som han påpekar att det 
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inte alltid är en lätt uppgift. En lösning kan vara att koncentrera sig på en enda effekt och 

endast mäta den. Av informanternas svar framgår det, mycket likt litteraturen förespråkar, att 

det är viktigt att mäta effekten. Detta helst genom randomiserade kontroll studier men hur 

frekvent detta görs i praktiken framgår inte lika tydligt av svaren där många gånger tid och 

pengabrist kan hindra den vetenskapliga metodiken för att mäta effekten.  

Två teman framstår tydligt efter att ha analyserat informanterna svar kring mätbarhet. Den 

ena är att det uteslutande nämns att det är randomiserade kontroll-studier som är det mest 

(och i princip den enda) vetenskapliga metoden att mäta nudge-effekter på. Andra temat är 

kring de långsiktiga effekterna av nudge-åtgärder och bristen på dessa. Denna tema diskuteras 

i den sammanfattande reflektionen (kapitel 11).  
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10.3 Manipulation och transparens 

Den etiska aspekten kring nudging och diskussionen kring manipulation har kort behandlats 

tidigare i rapporten. För att nudge-åtgärder inte ska verka på ett manipulativt sätt där 

individer känner sig lurade, är transparens kring åtgärdernas utformning och vilken effekt som 

förväntas en viktig aspekt. Vad säger informanterna om aspekten kring manipulation och 

transparens? Se figur 5 nedan.  

 

 

 

 

  

Politiker 

”Jag har inga problem att organisationer och företag 

använder sig av nudging men som konsument vill jag att 

det ska vara så transparent som möjligt.” 

 

Jessika Roswall  

Jag har inga problem att organisationer och företag 

använder sig av nudging men som konsument vill jag att 

det ska vara så transparent som möjligt. 

Figur 5. Informanternas syn kring manipulation och transparens. Meningar i citationstecken är 

direkta citat och övrig text är tolkningen som meningskoncentreringen bidragit till. 
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Diskussion om manipulation och transparens 

I uppdraget som regeringen riktat till ansvarig myndighet där termen nudging nämns ingår det 

att ”identifiera, värdera och sprida goda exempel” (Bolund & Axelsson, 2017). Vad som är 

goda exempel framgår inte, vilket skapar en del frågetecken. Vad som är goda exempel kan 

vara väldigt godtyckligt där myndigheten svarar att de inom ramen för att driva Forum för 

miljösmart konsumtion inte vill bidra till att  sprida ”myter”. De eftersträvar att i forumet lyfta 

fram de nudging-experiment som har haft en positiv effekt. Myndigheten vill kunna stå för de 

exempel som de framför och lyfter fram inom forumet.  

Att de exempel som sprids inte blir en kortsiktig lösning och att de inte hittar goda exempel 

på god grund som de kan stå bakom ser myndigheten som utmaningar med sitt arbete. 

Myndigheten ser sin roll som ett sekretariat för forum för miljösmart konsumtion och att de 

inom forumet tillhandahåller kunskap och stimulerar andra aktörer att testa metoder och 

implementera beteendeinsatser. Då myndigheten  inom sitt uppdrag har uppgiften att sprida 

goda exempel och stimulera användningen av beteendefrämjande insatser som t.ex. nudge-

åtgärder, är det av stor vikt att de exempel som sprids har vetenskaplig bakgrund. De nämner 

vidare att de kommer ha en intern valideringsmodell där de är öppna med vilka kriterier som 

ingår och som behöver vara uppfyllda kring de exempel som de kommer sprida och att det är 

viktigt att vara transparent kring detta. En viktig aspekt kring detta är hur valideringsmodellen 

ser ut och vilka kriterierna är. Detta är något som inte kan bedömas nu då myndigheten är i 

början av sitt arbete men det är en aspekt som är viktig att fortsätta följa.  

Konsultföretag 1 menar att det aldrig finns en neutral valarkitektur utan alla miljöer där 

människor fattar beslut är utformade på ett visst sätt och att valarkitekten borde göra sitt 

bästa för att utforma val och beslut på ett sätt som både ligger i individens men även 

samhällets intresse.  

Konsultföretag 1 nämner vidare att en nudge ska vara enligt människors självdeklarerade 

intressen men vad som är självdeklarerade intressen, hur detta mäts och över vilken 

tidsperiod är frågor som han lämnar obesvarade. Detta svarar forskaren på med att det ska 

tydligt framgå vem valarkitekten som utformat åtgärden är. Det ska gå att ställa någon till 

svars för och motivera varför personen tycker att ett visst beteende är bättre för individen och 

samhället i stort. Någon ska kunna hållas ansvarig. Då det är myndighetens uppdrag att 

utveckla ett forum för att lyfta fram och sprida goda  exempel blir de direkt ansvariga för de 

exempel de själva lyfter fram och det återstår att se hur uppdraget kring forum för miljösmart 

hållbar konsumtion utvecklas.  

Konsultföretag 1 anser att det inte förs en tillräckligt stor debatt kring aspekterna med etik 

och moral som omgärdar nudging på liknande sätt som  OECD (OECD, 2017, pp. 7, 10) att det 

ska skapas ett etiskt råd där frågor som manipulation och transparens diskuteras mer.  

Ministern tycker att i många fall behöver det hållbara valet även bli ett val som är enkelt att 

göra. Som initiativtagare till uppdraget med nudging som riktats till ansvarig myndighet anger 

ministern de nationella (Ek, 2017),  och internationella miljömålen (Regeringskansliet, 2015) 

samt Naturvårdsverkets fokusområde Hållbara konsumtionsmönster som viktiga underlag för 

uppdraget. Vidare nämner ministern att Sverige som land har ett ansvar att nå vissa 
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samhällsmål däribland miljömässigt hållbart samhälle och det är här som nudging ses som ett 

komplement till andra styrmedel. Vad som är rätt val blir i så fall inte godtyckligt utan det 

bestäms av de samhälls- och miljömål som Sverige har.  

Konsultföretag 2 menar att den kritik som riktas mot nudging gällande att det kan verka 

manipulativt kan även riktas mot andra policyåtgärder. Vidare säger konsultföretag 2 att de 

som blir påverkade av nudge-åtgärder är människor som inte har fasta preferenser och som 

kan tänka sig att ändra sitt beteende. Argumentationen som konsultföretag 2 för, tar inte 

ifrån faktumet att nudging kan, beroende på hur det är utformat verka manipulativt. En 

valarkitekt har stor makt att påverka människors beslut och inför detta faktum bör 

valarkitekten vara ärlig, öppen och ödmjuk.   

Thaler avfärdar diskussionen kring manipulation med att valen som människor beslutar sig för, 

inte sker i en neutral miljö utan de är alltid utformade på ett viss sätt som påverkar 

beslutsfattandet (Thaler, et al., 2010). Då nudging inte ska begränsa valfriheten eller medföra 

kostnader så är individer fria att kunna välja ett annat val vilket författarna menar avväpnar 

diskussionen kring manipulation.  

Ett exempel på godtyckligheten i  vad som kan uppfattas vara en bra respektive dålig nudge 

är när Richard Thaler nämner exemplet med tidningsprenumerationer som han anser vara en 

dålig nudge.  Thaler beskriver ett digitalt tidningsförlag, som när han loggar in på hemsidan 

erbjuder en provmånad för 1 kr första månaden. I finstil text står det sedan att efter första 

månaden får kunden automatisk prenumeration för 99 kr i månaden. För att avsluta 

prenumerationen måste kunden meddela detta 2 veckor i förväg, vilket egentligen gör första 

provmånaden till två veckors prov istället för en månad. Sedan måste kunden både avsluta 

prenumerationen online och även ringa till en betal-linje för att avsluta. Detta kommer säkert 

många missa första månaden som gör att tidningen kortsiktigt tjänar pengar men långsiktigt 

får det ödesdigra konsekvenser för kunder kan komma att bojkotta tidningen för alltid på 

grund av att de känt sig lurade (Guszcza, 2016). Därav påtalar Thaler transparens från 

valarkitektens sida och möjligheten att med hjälp av ett enda klick kunna ändra förvalet som 

en viktig aspekt vid olika nudge-åtgärder.  
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10.4 Den politiska debatten 

Den främsta anledningarna till att vilja intervjua Ministern, politiker och myndigheten har varit 
att dessa är aktörer som varit och fortfarande är inblandade i diskussionen kring nudging. 
Ministern initierade uppdraget som riktades till myndigheten där nudging specifikt nämndes 
och politikern är den som motsatte sig att en myndighet ska ha i uppdrag att styra människor 
mot vissa val och beslut (Riksdag, 2017). De olika informanternas tankar kring detta återges i 
figur 7.  
 
 
 
 

      

Figur 6. Informanternas syn kring den politiska debatten. Meningar i citationstecken är 

direkta citat och övrig text är tolkningen som meningskoncentreringen bidragit till. 
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Diskussion om den politiska debatten 

Den politiska debatten kring nudging tar avstamp ifrån ministern som i ett uppdrag till ansvarig 

myndighet med öronmärkta pengar vill att: 

”Utifrån bl.a. beteendevetenskapliga överväganden identifiera, värdera och sprida goda 

exempel om hur val av de ur miljösynpunkt mest ändamålsenliga alternativen på olika sätt kan 

underlättas och stimuleras, d.v.s. det som går under benämningen ”nudging”, och i den mån 

så är lämpligt också tillämpa den metoden” (Bolund & Axelsson, 2017) 

Politikern behöver slå upp ordet nudging där hon efter att ha läst om betydelsen blir än mer 

förvirrad och anser att uppdraget som regeringen utformat är slöseri med pengar. Hon 

diskuterar att det finns ett uppdrag (som tillkommit sent) och pengar men att det saknas 

riktlinjer. Hon kritiserar att det i en budgetproposition skrivs 4 rader utan att ha tänkt något 

vidare på analys och resultat. I uppdraget står det att myndigheten ska löpande med start 

2018-03-012020-03-01, redovisa sitt arbete och de resultat som uppnåtts. Ministern 

nämner att fram tills 2020 ska myndigheten hunnit samla på sig en hel del kunskap och 

erfarenhet vilket återstår att se när myndigheten har presenterat sitt arbete. Myndigheten 

nämner vid intervjutillfället att uppdraget är väldigt brett och behöver avgränsas. De nämner 

vidare att första tidsramen för att presentera resultat (1 mars 2018) är nära inpå men 

samtidigt ska det vara löpande redovisning där slutresultatet presenteras 2020. Resultatet av 

myndighetens arbete blir intressant att följa upp.   

Ytterligare kritik från politikern är att det är inte en myndighets uppgift att tala om för 

konsumenter vilka val de ska besluta sig för utan myndighetens uppgift är att hjälpa till att 

upplysa konsumenter om att tänka hållbart. Vidare menar hon att myndigheter har en viktig 

funktion och människor i Sverige har en hög tilltro till myndigheter och detta bör 

upprätthållas. Termen nudging har kritiserats för att vara manipulativ (Ramsberg, 2016, p. 37) 

(Schubert, 2017, p. 26). Att då ge ett uppdrag till en myndighet som ska arbeta med en 

metodik som kan verka manipulativ kan leda till att människor tappar förtroende för 

myndigheten. Ministern svar till detta är att många människor uppskattar att 

beslutssituationer ska vara enklare och att eftersom nudging inte ska begränsa valfriheten så 

anses det inte vara manipulativt. Politiken menar att det hade varit bättre om pengarna för 

detta uppdrag hade avsatts till intresseorganisationer, såsom Sveriges Konsumenter.   

Politikern anser att regeringspartierna och allianspartierna har olika uppfattning kring vad 

som är hållbar konsumtion och att regeringspartierna via myndigheter försöker få igenom 

den egna politiska viljan. En fråga som uppstår är hur skulle detta uppdrag se ut ifall det blir 

ett regeringsskifte i nästa val. Kan det komma att påverka uppdraget där det anses inte vara i 

linje med alliansens politik?     
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11. Sammanfattande reflektioner 
Ett av de starkaste motargument som politikern riktar mot ministern är att direktivet som 

innehåller termen nudging och som riktats till ansvarig myndighet saknar tydliga mål. 

Direktivet lyder:  

”Utifrån bl.a. beteendevetenskapliga överväganden identifiera, värdera och sprida goda 

exempel om hur val av de ur miljösynpunkt mest ändamålsenliga alternativen på olika sätt kan 

underlättas och stimuleras, d.v.s. det som går under benämningen ”nudging”, och i den mån 

så är lämpligt också tillämpa den metoden” (Bolund & Axelsson, 2017).  

Intervjun med ansvarig myndighet bekräftar att direktivet är väldigt bred och behöver 

avgränsas. Myndigheten har fått ett uppdrag där pengar finns, men regeringsuppdraget 

saknar tydliga mål för konsumtionens miljöpåverkan vilket i stor grad kan påverka hur pass 

effektivt myndigheten kan arbeta med frågan.  

Detta kan jämföras med arbetet som  Behavioral Insight Team (BIT) bedrev kring nudging. 

BIT startade sitt arbete som en del av det brittiska parlamentet, där det fanns väldigt tydliga 

mål som skulle vara uppfyllda redan efter första året. Bland annat skulle enhetens arbete 

bidra till minst en tiofaldig avkastning i jämförelse med kostnaden för de egna utgifterna 

(Halpern, 2015, p. 54). Tydliga mål har större potential att leda till tydliga resultat.    

Oksana Mont som är en av författarna till Naturvårdsverkets rapport om nudging som kom ut 

2014 (Mont, et al., 2014) nämner uttrycket ”omvänd nudging” (Petersson, 2014) vilket innebär 

att mycket kring samhället kretsar kring konsumtion men samtidigt ska individer nudgas mot 

hållbara beteenden. Politikern ger en bra bild till Monts beskrivning där hon i slutfasen av 

intervjun säger att: 

”Egentligen tycker jag att det är en bra metod och ett bra sätt för staten att använda sig av 

nudging för att få människor dit man vill”  

Detta skapar en bild av att politikern ser individer som en grupp människor som kan styras 

mot vissa val och beslut där politikern ser sig själv utanför denna grupp. Frågan om denna 

gängse bild finns hos fler politiker blir intressant ur ett samhällsperspektiv och hur 

medborgarnas roll som samhällsdeltagare egentligen ser ut.   

Det framgår tydligt att samtliga informanter anser att nudging inte ska ersätta andra 

policyåtgärder såsom skatter, subventioner eller förbud utan snarare ska verktyget ses som 

ett komplement till andra policyåtgärder. Ministern uttrycker det som: 

”Sverige som land har ett ansvar att nå uppsatta och demokratiska samhällsmål, t.ex., ett 

miljömässigt hållbart samhälle. Det kommer kräva en blandning av olika styrmedel där 

nudging kan ses som ett mjukt komplement till andra styrmedel”  

I flertalet länder har regeringar tillsatt beteendeenheter, mycket lik Behavioral Insight Team 

som 2010 sjösattes med stöd av den brittiska regeringen (Rutter, 2015). Sverige är i jämförelse 

med hur det ser ut i resten av omvärlden sent ute med att dras med i diskussionerna kring 

nudging. Men intresset för nudging i Sverige är idag väldigt stor just inom områden som miljö 

och konsumtion. Den optimistiska framtidstron bekräftas av samtliga informanter. 
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Konsultföretag 1 nämner att många företag och speciellt kommuner är intresserade av att 

veta mer om hur nudging kan tillämpas på deras verksamhet. Konsultföretag 2 får in många 

uppdrag från statliga organisationer och företaget erbjuder 1 och 3 dagars kurser där intresset 

för dessa kurser är stort med deltagare ifrån hela världen.  

Intresset för även med sig vissa risker. Nudging kan verka som en bra metod för att initiera 

beteendeförändringar och attraherar många beslutsfattare men som forskaren nämner är 

många ivriga att vilja testa metodiken utan att vara tillräckligt väl insatta vilket kan bidra till 

att vetenskapligheten med att just mäta effekterna förbises. Att inte vara insatt i metodiken 

kan bidra till att tillämpare missar att göra bakgrundsstudier och utformar lösningar som 

saknar vetenskap.  

Förutom en förståelse för varför ett visst beteende råder måste valarkitekten även i en väldigt 

tidig fas klargöra vad som är målet med nudge-åtgärden och hur detta mål ska mätas (Samson, 

et al., 2016, p. 84). Som konsultföretag 2 nämner kan vissa tillämpare studera tidigare utförda 

experiment som fungerat i en kontext och välja att implementera det i en ny kontext vilket 

kan bidra med icke-önskvärda resultat. I vissa fall kan dåligt utformade åtgärder skapa en 

bumerangeffekt vilket är att åtgärden får omvänd negativ effekt på beteende (Schultz, et al., 

2007). För konsultföretag 2 är det viktigt att det finns akademisk evidens bakom men samtidigt 

erbjuder företaget kurser och master-klasser inom nudging för att ge verktyg till deltagarna i 

deras framtida arbete. Detta blir motsägelsefullt för att det kan leda till just det som 

konsultföretag 2 varnar för, nämligen att dessa personer börjar tillämpa nudging-metodiken 

utan att ha vetenskapen bakom sig. Konsultföretag 1 menar att ett experiment som 

genomförts ett antal gånger kanske kan säljas som ett koncept till kommuner där man gör 

avkall på vetenskapligheten vilket också motsäger företagets tidigare tankar om vikten av att 

både utföra och mäta effekten av nudge-insatser med vetenskapliga metoder.   

Idag har begreppet nudging blivit ett buzz-word där det av beslutsfattare och politiker anses 

vara ett mjukare alternativ till andra policyåtgärder. Men skillnaden mellan tidigare införda 

policyn som exempelvis biltullar och en nudge-åtgärd är snarlika. På grund av termens 

popularitet så används och benämns mycket av det som tidigare gjorts som nudging. 

Politiker inför redan idag många policyåtgärder utan att tidigare ha mätt effekten på utfallet. 

En nudge-åtgärd bör testas på en liten grupp för att sedan kunna skalas upp och att mäta 

effekten för varje enskild åtgärd är viktigt och centralt. Detta kan leda till en bättre förståelse 

för om en åtgärd/policy, kan bli framgångsrik eller inte för att senare kunna implementeras 

på större skala.  

2017 års nobelpris i ekonomi  gick till Richard Thaler (samma Thaler som frekvent har nämnts 

i denna rapport) för hans arbete med att integrera psykologi med ekonomi och för att med sin 

forskning haft stor inflytande för forskningsfältet beteendeekonomi (Nannini, 2017) där 

nudging är ett av verktygen. Detta kommer fortsätta bidra till det växande intresset för både 

beteendeekonomi och nudging. Det finns idag ett stort intresse för nudging i Sverige, vilket är 

något som bekräftas både av forskaren och konsultföretagen som nämner att de får in många 

uppdrag.  
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Enligt Steffen Kallbekken som är en norsk beteendeekonom och som arbetar med klimatfrågor  

kan nudge-åtgärder bidra med att reducera människors klimatpåverkan inom bland annat 

områden som energiförbrukning, mat, avfall och transporter mellan 5-10% (Petersson, 2014). 

Forskaren instämmer delvis med att det finns vissa specifika miljöområden där nudging kan 

ha en bidragande effekt men han är samtidigt tydlig med att nudging inte kommer lösa 

klimatfrågan.  

Hur långvarig denna effekt blir, är en fråga som är av stor intresse för att tyda nudging-

metodiken som ett verktyg för långsiktig hållbara beteenden. Både forskaren och 

konsultföretag 2 bekräftar det som litteraturen genomgående påvisat, det finns väldigt lite 

kunskap kring de långsiktiga effekterna av olika nudge-åtgärder. Konsultföretag 2 nämner att 

de långsiktiga effekterna alltid bör finnas med i åtanke vid nudge insatser men många gånger 

är det de kortsiktiga effekterna som mäts. Konsultföretag 1 instämmer att det finns väldigt få 

studier som undersöker nudging över tid och att på grund av resursskäl så har deras företag 

inte heller genomfört nudge experiment som sträcker sig över en längre tidsperiod.  

Myndigheten sammanfattar bristen på resultat av de långsiktiga effekterna väl med: 

”Fokus kanske är mycket på de kortsiktiga effekterna av en beteendeförändring och då 

kommer man inte till roten med problematiken” 
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12. Slutsats 
Svar på fråga 1: Hur har förväntningarna kring nudging som metod för beteendeförändring 

infriats i Sverige under senaste åren fram till 2018.  

I och med regeringsdirektivet som riktats mot ansvarig myndighet där termen nudging 
används, har även intresset stadigt ökat. Nudging ses kunna bidra med förändrade 
konsumtionsbeteenden som förväntas leda till minskade utsläpp och reducerad 
klimatpåverkan. Förväntningarna har infriats genom att många fler företag, organisationer, 
kommuner och politiker känner idag till termen nudging vilket inte var fallet för 5 år sedan. 
Ansvarig myndighet i uppdrag av regeringen jobbar idag med att ett forum kring nudging där 
olika samhällsaktörer ska samlas och utbyta tankar, kunskap och erfarenhet där målet är att 
sprida goda exempel på god grund för att på så vis kunna uppmuntra till användningen av 
nudging som ett verktyg för att bidra till miljösmart hållbar konsumtion. Nudging har visat sig 
framgångsrik där utformningen av nudge-åtgärder har lett till beteendeförändringar som varit 
fördelaktiga både för individen men även för samhället i stort, än dock under kortsiktiga 
tidsförhållanden. Nudging-metodiken hänvisar till kunskap om människan som grundar sig på 
beteendeekonomi som är en mer realistisk teori om människan som beslutsfattare än vad den 
neoklassiska standardteorin förespråkar. Denn sociala sfär och diverse heuristiker som 
människor ofta påverkas av styr även individers val och beslut. Av den anledningen är det 
värdefullt att kunna ha nudging-metodiken i åtanke som ett komplement till redan 
existerande policyåtgärder.  
 
 
Svar på fråga 2: Vilka begränsningar finns kring tillämpning av nudge-åtgärder inom hållbar 

utveckling med fokus på miljösmart hållbar konsumtion och hur ser dessa ut?  

De två främsta begränsningarna som hindrar nudging att fungera som ett verktyg för långsiktig 

hållbara beteendeförändringar är att det dels saknas vetenskaplig evidens om de långsiktiga 

effekterna men även att nudging-metodiken är väldigt kontext-baserad. Utan några 

långsiktiga effekter tappar metodiken trovärdighet i att kunna skapa hållbara 

beteendeförändringar utan åtgärden tenderar att mest ha en kortvarig effekt som avtar efter 

en tidsperiod. Ytterligare en begränsning är att på grund av nudging-termens popularitet kan 

många tillämpare börja använda metodiken utan att ha en vetenskaplig bakgrund. Detta kan 

bidra till att det vetenskapliga tillvägagångssättet kring nudging-metodiken, där viktiga och 

centrala utvärderingskriterium som mätbarhet ingår, glöms bort eller förbises. Men det kan 

även leda till att utformning av en nudge-åtgärd utan en tydlig och noggrann förstudie och 

beteendediagnos kan leda till bumerangeffekter, det vill säga åtgärden kan få motsatt negativ 

inverkan på människors beteende. Vidare kan politiker och tillämpare av nudging se 

metodiken som ett sätt att kunna leda människor mot vissa val där respekten för människan 

som en inkluderande samhällsdeltagare förbises. Ett sätt att arbeta vidare med nudging och 

skapa förutsättning för att nudge-åtgärder ska kunna få mer långsiktiga effekter är genom att 

engagera och informera individer om de olika åtgärder som implementeras och varför en viss 

beslutsarkitektur råder. Kommunikation och transparens kan bidra till att nudge-åtgärder inte 

verkar paternalistisk eller manipulativ och på så vis blir mer accepterande hos de individer 

som påverkas av åtgärden.           
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13. Avslutande ord 

I generationsmålet som Sveriges riksdag antog 2010 ingår det bland annat att konsumtionen 

av varor och tjänster ska bidra till så liten andel miljöproblem som möjligt i andra länder. För 

att råda bot på den allt större negativa klimatpåverkan som svensk konsumtion leder till, har 

nudging-teorin hittat en plats både hos politiker men även forskare och konsultföretag. 

Nudging förväntas kunna förändra individers beteenden samtidigt som det bevarar 

valfriheten. Att diverse olika nudge-åtgärder har lett till förändrade beteenden som är mer 

hållbara inom konsumtion av energi, transporter och mat är bevisat genom tidigare 

experiment.  

Det är positivt att nudging har fått större uppmärksamhet på grund av att det grundar sig på 

en mer realistisk bild av människan som beslutsfattare. Den sociala kontexten som individer 

befinner sig i, tillsammans med diverse heuristiker och kognitiva förenklingar som sker vid 

beslutsfattande processer är något som nudging-metodiken tar hänsyn till. 

Hur långvarig effekten av tidigare nudge-åtgärder varit, tyder på att det en större majoritet 

av tiden är en kortvarig effekt som påvisats. Detta är på grund av att nästan alla experiment 

som tidigare har genomförts bara fokuserat på den kortsiktiga effekten, mycket på grund av 

tid- och pengabrist. En beteendeförändring kan även leda till andra beteenden inom andra 

områden, så kallade spill-over effekter. Dessa bör iakttas mer i framtida forskning. 

Effekten av en nudge-åtgärd mäts ofta genom randomiserade kontroll studier som är en 

metod inom medicinvetenskap. En nudge-åtgärd är väldigt beroende av kontexten som 

existerar och beteenden påverkas av många olika faktorer som är svåra att kontrollera och 

isolera. Detta bidrar till att effekten som påvisas kan vara missvisande och inte nödvändigtvis 

behöver vara en effekt av själva nudge-åtgärden. Detta är viktigt att beakta.  

Det svårt att se att hur nudging ska leda till långsiktiga beteendeförändringar då 

vetenskapen kring de långsiktiga effekterna saknas vilket även empiriska studien i denna 

rapport bekräftat. Det är viktigt att värna om planetens nuvarande tillstånd men samtidigt är 

det av yttersta vikt att ha långsiktighet i åtanke när nutiden levs och framtiden planeras. 

Individens roll som en demokratisk samhällsdeltagare är en fråga som kan hamna i 

skymundan om beslutsfattare endast ser nudging som en metod för att leda människor mot 

vissa val och beslut utan att involvera individerna som besluten formas kring. Att vara 

transparent med vem som bestämt vad som är ”rätt” och ”ändamålsenliga” val och beslut  

kan diskussionen kring manipulation bättre hanteras.   

Samtidigt som beslutsfattare arbetar fram olika metoder och policys för att angripa de 

samhällsproblem som konsumtionen många gånger bidrar med i andra länder, bör vi alla 

mer ofta ställa oss frågor kring vad som är våra behov jämfört med våra begär. Det blir en 

mer holistisk och större fråga som innefattar inte bara, vilken värld vi vill leva i, men även 

hur vi vill att världen ska se ut för de medmänniskor som vi delar den med. Gandhi 

sammanfattade detta väl med: “the world is enough for mans need, not mans greed”.  Dessa 

är tankar som bör löpa parallellt både med teknikutvecklingen men även med de metoder 

som prövas för att nå ett hållbart och rättvist samhälle.  
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14. Framtida forskning 
Det finns ett antal aspekter som varken rymts inom planeringen för denna uppsats eller som 

det funnits tid för att studera vidare kring, men som skulle kunna vara av intresse för 

framtida forskning. Dessa är:  

• Denna uppsats har försökt att på en bred front studera nudging-metodiken med 

inriktning mot hållbar konsumtion. Många olika områden där nudging som metod för 

beteendeförändring applicerats har studerats. För att kunna bidra med en mer 

detaljerad och specifik bild av nudging inom ett specifikt område och på så vis även bli 

mer kvalitativ så kan framtida forskning välja att studera endast ett område och 

granska alla fallexempel som finns inom det området.  

 

• Exempel, studier och forskning inom diverse nudge-insatser med långsiktiga effekter 

lyser med sin frånvaro i litteraturen. Denna uppsats har försökt att hitta tidigare 

exempel men det har varit svårt då det inte genomförs många studier med 

långsiktighet som syfte. Göteborgs universitet har ett pågående projekt som pågår 

fram till 2018 där en ide till framtida forskning är att mer studera forskningen som 

pågår i Göteborgs universitet men även se ifall det har uppkommit fler studier med 

långsiktiga effekter.  

 

• Mätbarheten har varit en intressant fråga som uppkommit under uppsatsen 

arbetsgång. Den allenarådande metod att vetenskapligt mäta effekten på en nudge 

insats på är genom randomiserade kontrollstudier. Framtida forskning skulle kunna 

studera andra mätmetoder som skulle kunna appliceras inom beteendeförändring och 

se hur dessa skulle kunna stå sig i jämförelse med randomiserade kontrollstudier. Även     

 

• Den litteratur som finns på genomförda nudge-insatser domineras av lyckade fall och 

studier. Fokus för framtida forskning skulle kunna ligga på att hitta studier som redogör 

för nudge-insatser som inte varit lyckosamma och se ifall det går att isolera varför och 

försöka se om det finns någon systematik. Här kan även spill-over och rebound-

effekter som kan uppstå vid insatser kring beteenden utforskas vidare.  
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15. Tack 
Jag vill rikta min allra största tack till min handledare Cecilia Katzeff som under uppsatsens 

arbetsgång åter och åter om väglett mig in i nya spår som tagit mig dit jag är idag. 

Arbetsprocessen har delvis varit diffus och svår för mig att styra på grund forskningsfrågans 

bredd och komplexitet men då har Cecilia med kloka öron lyssnat och återkommit med än mer 

kloka råd. Tack Cecilia, ditt engagemang och dina råd har varit avgörande för uppsatsen. Din 

förmedlade kunskap under uppsatsens arbetsgång tar jag med mig i framtida arbete, vart det 

än må vara.   

Jag vill även tacka Philip Thormark som har varit min handledare och kollega på ÅF. Philip har 

varit en person som jag vänt mig till i många olika frågor och som alltid med tålamod och lugn 

givit sin tid, lyssnat in och återkommit med kloka reflektioner. Tack Philip.  

På en mer holistisk nivå finns det fler aspekter som jag är tacksam för som jag med dessa sista 

rader vill ge uttryck för.  Jag är ytterst tacksam för det liv jag lever och får tillfälle att leva med 

de privilegier som inkluderas där i. Jag är tacksam för att leva i ett samhälle som har en stark 

och väl förankrad demokratisk syn på individers värde som yttrar sig genom en stark skyddsnät 

och välfärd för sina invånare. Jag är vidare tacksam för min egen sociala skyddsnät i form av 

familj, vänner och bekanta. Allt jag tänker, skriver och är består av en sammanvävd matta som 

rymmer delar av de människor som jag haft privilegiet att träffa, prata med eller läsa om under 

mitt liv. Jag är endast en återspegling av era röster, ord och tankar. För detta vill jag tacka alla 

er.  
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Bilaga 1. 
De olika heuristik och kognitiva barriärer som människor använder sig för att ta beslut 

redovisas i denna bilaga.  

 

Förankring   

Förankring är en av de heuristik som Kahneman och Tversky (1974) presenterar i sin studie 

som senare kommit att bli en av de viktigaste vid beslutsfattning (Tversky & Kahneman, 

1974). Förankring innebär att människor i hög grad förlitar sig på ett ankare vid 

beslutsfattande. Ankare är den första informationen som erbjuds vid beslutsfattning och den 

fungerar senare som en referenspunkt för människor. Denna information kan vara irrelevant 

för själva bedömningen eller beslutet som tas men forskning har visat att de allra 

flesta människor påverkas av detta trots att de inte vill erkänna det (Blom, 2013).   

När välgörenhetsorganisationer ber om en donation så kan spannet antingen vara från 25-50-

75-100 kr eller så kan det vara från 50-100-150-200 kr. Människor tenderar att ge mer pengar 

om välgörenhetsorganisationer ber om det högre spannet då det fungerar som en högre satt 

ankare. Ankare påverkar både människors tänkande och beslutsfattande och är ett av 

verktygen som kan användas inom nudging.  

 

Tillgänglighet  

Att lotterier existerar och varför människor tenderar att fortsätta köpa lotter trots att chansen 

till storvinst är väldigt liten, kan förklaras med hjälp av heuristiken 

tillgänglighet. Tillgänglighet innebär människans benägenhet att bedöma sannolikheter 

baserat på hur lätt tidigare som tidigare exempel kan minnas (Dean, 2012). Många lotterier 

spenderar stora summor på att marknadsföra sina storvinster. Reklamen där just en själv kan 

bli storvinnare finns ofta tillgänglig vilket bidrar till denna förenklade tankeprocess som leder 

till ett systematiskt fel hos människans tänkande. Det är just därför som människor 

exempelvis fortsätter att köpa lotter i hopp om storvinsten (Airaksinen, 2010).   

Tillgänglighet som heuristik existerar på grund av att många gånger behöver beslut tas relativt 

snabbt, vilket sker med hjälp av system 1. Just på grund av att system 1 är snabb och intuitiv 

och inte kan hantera sannolikheter så väl (Thaler & Sunstein, 2008, p. 28) kan detta leda till 

att individer tar beslut som inte alltid är gynsamma. Riskerna med orkaner, terrorism och 

hajattacker är andra exempel där människan på grund av tillgänglighet felaktigt tror att 

sannolikheten för att dessa event ska inträffa är större. I en studie bedömde 

försökspersonerna att sannolikheten att de skulle bli drabbade av dråp vara större än att 

dö i tarmcancer. I verklighet är sannolikheten att dö av tarmcancer 5x större än att drabbas 

av dråp men eftersom dråp/mord rapporteras mer frekvent i media så bidrar det till att den 

verkliga sannolikheten felbedöms (Brinol, et al., 2006). Tillgänglighet förklarar många privata 

men även offentliga riskrelaterade beteenden hos människor. Felbedömningar av risker för 
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att något ska ske kan få människor att göra val och ta beslut, både ekonomiska och politiska 

som är baserade på felaktiga sannolikheter.   

Eftersom människor använder sig av heuristiken kring tillgänglighet så kan både privata och 

offentliga beslut förbättras om människans bedömning mer baseras på verkliga sannolikheter. 

Ett bra sätt att reducera människors rädsla av en händelse är att påminna om en relaterad 

incident då utfallet inte ledde till något negativt. Om målet tvärtom är att öka människors 

självförtroende kring en händelse, så kan man påminna om en relaterad incident då utfallet 

var positivt.      

 

Orealistisk optimism  

Optimism är viktigt för att människan ska kunna hantera motgångar, sporra aktivitet och 

kunna fortsätta trots negativa händelser. System 1 är oftast inte realistiskt medan system 2 är 

det mer. Många människor är orealistiskt optimistiska mer än de är realistiska. Tali Sharot som 

har forskat mycket kring optimism har sett att det är lättare för människan att koda önskvärda 

händelser än händelser som är oförutsedda och oönskade (Sharot, 2012). Hjärnan är alltså 

inställd på att vara optimistisk utan att människor helt är medvetna om det och detta har visat 

sig hos individer oberoende av region, folkgrupp eller socioekonomisk status.   

Att vara optimistisk kan många gånger vara bra för att klara av motgångar och höja ens egen 

tillvaro men det kan även ha negativa konsekvenser då det kan ge en orealistisk bild av 

verkligheten. Detta leder till att otillräckliga försiktighetsåtgärder tas. Om människor 

är överdrivet optimistiska gällande framtida beslut så kan lån, kredit kort och avtal binds 

upp som kan orsaka ekonomiska förluster (Sunstein, 2014, p. 45).     

Varför människor fortsätter att utsätta sig för risker gällande hälsan kan delvis förklaras av 

orealistisk optimism. Många som kör bil är orealistiskt optimistiska gällande sin förmåga att 

kunna köra och samtidigt använda mobiltelefonen. Slovic (1998) visar i sin studie 

att rökare många gånger är medvetna om riskerna som finns kring cigaretter men många tror 

att risken för att just de ska drabbas av besvär är mycket mindre än det är i 

verkligheten (Slovic, 1998).    

Människor fortsätter att vara orealistiska optimister trots att det kan finnas tillgänglig 

information som motbevisar ens optimism och som skulle kunna göra en till mer realist. Detta 

har nyligen kunnat förklaras med hur människor bearbetar information beroende på om 

informationen är positiv eller negativ. När information bearbetas så kodar hjärnan positiv 

önskvärd information medan den misslyckas med att koda negativ oönskad 

information (Sharot, 2012). Ifall en skulle få läsa/höra om att någon vunnit jackpot på ett 

lotteri så kodar hjärnan denna information, blir optimistisk och tror att chansen för att vinna 

är stor. Medan statistiken om att 50 % av alla giftermål slutar i skilsmässa inte kodas lika starkt 

av hjärnan.      

Optimism och positiva förväntningar är bra då det ökar ens förmåga att klara av svårigheter 

och evolutionsmässigt bidragit till människans utveckling. Men samtidigt kan det vara 

irrationell och orealistisk optimism som kan leda till att risker felbedöms av människor vid 
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olika beslutsfattande processer. Ett sätt att motverka orealistisk optimism kan vara att fånga 

uppmärksamheten hos system 1. Detta kan exempelvis göras genom tydliga och grafiska 

varningar (Sunstein, 2014, p. 48).     

 

Myopia och Tidsinkonsistens   

Myopia vilket betyder närsynthet används även inom beteendepsykologin för att förklara 

människors tendens till att fokusera mer på nuet än på framtiden när det kommer till vissa 

handlingar och beslut. Detta är på grund av den omedelbara tillfredställelsen som nuet ger i 

jämförelse med de risker och kostnader som kan finnas med handling/beslut i 

framtiden (Alemanno & Sibony, 2015). Myopia och tidsinkosistens är sammankopplade och 

förklarar exempelvis varför en del människor har svårt för att själva spara pengar till sin 

framtida pension. Det kan även bidra till att val av energieffektiva och långsiktigt hållbara 

lösningar likt solceller negligeras på grund av människans kognitiva begränsning att kunna se 

just den långsiktigt ekonomiska vinsten.       

Den kognitiva termen tidsinkonsistens uppstår när en människas preferens vid tidpunkt 1 

skiljer sig ifrån preferensen vid tidpunkt 2 (Sunstein, 2014, p. 36). Människor kan vid tidpunkt 

1, delvis på grund av myopia men även på grund av tidsinkonsistens, föredra att röka och ta 

sms-lån som har kortsiktiga fördelar men som långsiktigt är förenade med risker och 

nackdelar.   

Myopia och tidsinkonsistens leder även till prokrastinering vilket innebär att människor 

skjuter upp en aktivitet, exempelvis att deklarera i tid på grund av det inte ger 

en omedelbar tillfredställelse. Men som i tidigare nämnda exempel så kan det leda till 

icke önskvärda framtida konsekvenser. I dessa fall kan förståelsen för människans kognitiva 

begränsningar användas för att underlätta beslutsprocessen. Ett exempel är Svenska 

Skatteverket som under de senaste åren, via e-legitimation och online deklarering underlättat 

för många att deklarera snabbt och i god tid genom att erbjuda en morot i form av tidigare 

utbetalning av eventuell kvarskatt. I mars 2017 erbjöds en ännu tidigare utbetalning än vanligt 

ifall människor valde att skaffa digital brevlåda och deklarera därigenom. Detta bidrog till att 

personer med digital brevlåda ökade från 300 000 personer till 1,6 miljoner på ett år (Westin, 

2017).  

 

Besittningseffekt 

Besittningseffekten är att människans upplevda värde av en vara/tillgång ökar när det kommer 

i ens ägo. När en vara/tillgång finns hos människan så känns det av mycket mer att behöva 

lämna ifrån sig den varan/tillgången än det skulle kännas glädje att kunna förvärva samma 

vara/tillgång igen (Nilsson & Scheutz, 2014).   
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Förlustaversion  

Förlustaversion och dess innebörd har delvis förklarats genom Kahneman och Tverskys 

prospektteori (Kahneman & Tversky, 1979). Det är ändå värt att upprepa och mer ingående 

beskriva förlustaversion och dess betydelse för att det förekommer inte bara i experiment, likt 

de Kahneman och Tversky genomförde, utan fenomenet förekommer även i verkliga beslut.   

Förlustaversion betyder att en förlust upplevs starkare och väger tyngre än motsvarande vinst 

och att människor tenderar ofta att värdera det som man har mer än det man inte 

har. Smärtan av en förlust kan till och med kännas två gånger mer än vad njutningen av en 

vinst kan göra (Henderson, 2016). Människans beslut och beteende på marknaden är således 

mer beroende på vinster och förluster än det är som standard ekonomiska modellen 

förespråkar, nämligen på den totala nyttan (Klöfver, 2013). Detta visar Homonoff (2013) i sin 

studie där författaren undersöker hur en kostnad på 5 cent för användning av plastkassar 

jämfört med en bonus på 5 cent för återanvändning av plastkassar påverkar människors val. 

Kostnaden resulterade i en signifikant  minskad efterfrågan av plastkassar medan bonusen på 

5 cent hade nästan ingen påverkan på individers beteende (Homonoff, 2013).   

Förlustaversion har haft sina fördelar i människans tidiga evolution då en förlust av en 

personlig tillgång ökade risken och minskade chansen till överlevnad (Robertson, 

2013). Beslut som idag tas av människor kan på grund av dess komplexitet (exempelvis 

gällande val av energi) och det extensiva informationsflödet vara mer komplicerade än förr. 

Därför kan förlustaversion, något som tidigare gynnat, idag missgynna människor.     

Förlustaversion leder till att fokus hamnar på vad man kan förlora, istället för vad man kan 

vinna eller ha fördel av, även vid de beslut som långsiktigt kan vara mer gynnsamma för en. 

Ett exempel är att många kan undvika att installera solceller på grund av den höga kostnaden 

som finns vid installation (förlust) istället för att se både de ekonomiska och miljömässigt 

långsiktiga vinsterna. Insikterna kring förlustaversion har testats vid beteendeinsatser där 

strafframar har visat sig vara mer effektiv än vinstramar för att motivera en viss 

beteende/beslut (Gächter, et al., 2009). Förlustaversion leder till att människor blir inaktiva 

och många gånger håller fast vid det de har (se status quo bias nedan) trots att en förändring 

i beteende och beslut skulle vara av intresse, både ekonomiskt men även hållbarhetsmässigt.  

 

Status quo bias   

Status quo bias innebär att människor har en stark tendens till att hålla fast vid sina nuvarande 

val och preferenser och att det finns ett motstånd till förändring (Palm, 2015), även när denna 

förändring är mer fördelaktig för individen. Hjärnan vill oftast spara energi, vilket den gör med 

hjälp av system 1 som är snabb och intuitiv. Det kräver mindre mental energi att förbli i sitt 

nuvarande tillstånd än att göra en förändring, vilket gynnar denna bias (Eidelman & Crandall, 

2014).    

Förlustaversion är en stor anledning till denna bias. En förändring från status quo (nuvarande 

tillstånd) kan antingen leda till en vinst eller en förlust. Med hänsyn till förlustaversion 
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där förluster känns av mycket mer än vinster och kan väga upp till två gånger mer än en vinst 

så leder det till att människor blir passiva, resistenta till förändring och förblir i status quo.  

Besittningseffekten som tidigare förklarats är också en anledning till att människor förbli i 

status quo. Det finns många anledningar till att status quo biasen existerar och den påverkar i 

hög grad människors beslutsfattande processer.   

Ett tydligt exempel på status quo bias är vid förnyelse av tidningar när väl 

prenumerationstiden har gått ut. Då kan dessa tre alternativ finnas:  

• Förnyelse av prenumerationen sker per automatik.   

 

• Det är kundens ansvar att själv avsäga sin prenumeration annars fortlöper 

prenumerationen.  

 

• Prenumerationen avslutas automatiskt om inte kunden meddelar att hen vill fortsätta 

sin prenumeration.  

Sannolikheten att prenumerationen fortsätter är mycket större i första alternativet än i andra 

just på grund av status quo bias (Thaler & Sunstein, 2008, p. 38).  

  

Inramning  

När man står inför två alternativ som innehållsmässigt är identiskt likadan så skulle valet 

mellan alternativen inte skilja sig åt ifall människan, enligt standard ekonomiska modellen var 

rationell. Men i verkligheten reagerar människor väldigt olika beroende på hur informationen 

kring ett alternativ presenteras, även då innehållet i informationen är precis 

densamma (Flynn, 2013). De val och beslut som människor tar på marknaden, beror till stor 

del på hur alternativet är inramat. Studera följande två exempel nedan:  

Exempel 1: En konsument står inför följande beslut gällande två förpackningar av 

nötkött (Thoma, 2006):   

• Nötkött som är 95 % mager.  

• Nötkött som är 5 % fet.   

Exempel 2: En patient står inför ett beslut att antingen genomgå en operation eller inte med 

följande förutsättningar (Thaler & Sunstein, 2008, p. 39):  

• Av 100 patienter som genomgår denna operation så har efter 5 år, 

90 personer överlevt.  

• Av 100 patienter som genomgår denna operation så har efter 5 år, 10 personer dött.    

En överväldigande majoritet av människor, väljer i bägge fallen alternativ 1, trots att det är 

precis samma information som presenteras i alternativ 2, fast inramat på ett annat sätt. I det 

första fallet är anspelningen för inramningen på attributen mager/fet. I det andra fallet är 
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anspelningen för inramningen på risker och dess utfall. Hur ett alternativ ramas in spelar en 

avgörande roll för människors beslutsfattande processer. 
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Bilaga 2. 
Intervjufrågorna som ställdes till de olika informanterna. Bilagan innehåller samtliga frågor 

som ställdes till alla informanter. Frågorna varierades beroende på vem som frågan riktades 

mot därav anledningen till den stora kvantiteten av frågor.  

 

1. Vill du berätta lite om dig själv och din bakgrund och rollen du har på din verksamhet.  

2. Vad är hållbar konsumtion? 

3. Hur definierar du termen nudge? Tycker du det är viktigt att ha en enhetlig och 

gemensam definition då det kan se väldigt olika ut beroende på vem det är som svarar.  

4. Har du en favorit nudge som du vill nämna? 

5. Vad är viktigt att tänka på innan en nudge-åtgärd ska implementeras?  

6. Vilka fördelar ser du med att använda sig av nudge-åtgärder? 

7. Vilka är de mest kritiska framgångsfaktorerna vid implementeringen av en nudge? 

8. Vad anses vara en lyckad nudge och vilka utvärderingskriterier ska man ha vid 

bedömning?  

9. Vad är enligt dig de främsta anledningarna till varför staten, organisationer och företag 

behöver använda sig av nudging för att utforma policies?  

10. Även de som utformar nudge-åtgärder påverkas av kognitiva barriärer och olika 

heuristik. Är det viktigt att ha detta i åtanke när olika åtgärder utformas?  

11. Syftet med nudging kan vara olika beroende på hur en nudge utformas och till vem 

den riktas mot. Vilka syften ser du som viktigast med nudging som verktyg? 

12. Vilka begränsningar och hinder ser du med nudging?  

13. Finns det en risk i att förlora allmänhetens trovärdighet vid implementeringen av en 

nudge för  att allmänheten känner sig manipulerad?  

14. Vissa forskare pratar om "omvänd Nudging" där samhället på olika sätt uppmuntrar till 

ohållbart beteende där mötesplatser och aktiviteter ofta innefattar konsumtion. Det 

finns få platser människor kan mötas och träffas utan att samtidigt konsumera 

(shoppa, fika, äta). Hur går detta, som är en större mer systematisk samhällsvision ihop 

med att göra det lätt för människor att välja rätt, vilket nudging ofta handlar om. 

15. Nudge-åtgärder riskerar att istället för att ha en långsiktig inverkan där människors 

kunskap och värden behöver förändras, ha en kortsiktig inverkan då åtgärderna främst 

riktas mot människans automatiska tänkande. Vad anser du om detta?    

16. Är tidsramen realistiskt eller är den för snäv för att kunna redovisa resultat redan i 

mars 2018? 

17. Är tanken i direktivet att myndigheten ska ha en samordnande och övergripande roll 

över de andra myndigheterna?  

18. Det nämns ofta att det är viktigt att hitta och sprida goda exempel på god grund 

gällande nudge-åtgärder. Vad är god grund och vem bestämmer vad som är bäst för 

individen? 

19. Finns det något som du själv vill ta upp som inte dykt upp under intervjun? 

20. Hur kommer myndigheten omvandla regeringsdirektivet praktiskt? 

21. Anses vetenskapen bakom nudging vara tillräckligt stark för att begreppet ska ingå i 

ett direktiv med särskilda utsatta medel? 
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22. Varför är direktivet som är riktat mot myndigheten endast fokuserad på miljömässig 

hållbar konsumtion då nudging kan appliceras på andra grenar utöver miljö? 

23. Gällande direktivet, är det tillräckligt tydligt, är tidsramen realistisk? 

24. Hur är samarbete kring nudging med andra myndigheter? 

25. Finns det specifika grenar inom miljöområdet som är av intresse? 

26. Vad är omfattningen av vilken en stat ska ingripa i att vägleda människor i dagliga val 

och handlingar? 

27. Politikern som jag intervjuat anser att svenska folket har stor tillit till myndigheter och 

detta ska bevaras. Tror du att människors tillit till en myndighet kan rubbas då de ska 

jobba med beteendeförändringar? 

28. Hur ser du på den närmaste framtiden gällande intresset och utvecklingen för att 

använda sig av beteendeinsatser (nudging) för att nå mer hållbara val, vare sig det är 

ekonomiska, ekologiska eller sociala? 

  



79 

 

Bilaga 3. 

Meningskoncentrering - Forskaren  
 
Professor i Nationalekonomi, intresserad av miljöekonomi. Forskat kring hur man kan använda 
miljö i ekonomisk beslutsfattande och blivit intresserad av mänskligt beteende och 
beteendeekonomi. Senaste 15 åren har det varit beteendeekonomi i kombination med 
miljöekonomi och nu kommit in på behavioral intervention eller nudging.  
 
Kategorisering av ämnen under intervjun: 
 
1. Nuvarande projekt som Forskarenär delaktig i.  
 
2. Definitionen av nudge/nudging 
 
3. Mäta effekten av en nudge-åtgärd. 
 
4. Reflektiva kontra spontana systemet (Risker med att nudge-åtgärder endast blir 

kortsiktiga) 
 

5.     Att tänka på vid implementering av en nudge.  

 

6.     Vem bestämmer vad som är "rätt"? 

 

7.     Begränsningar och risker med nudging. 

 

8.     Favorit nudge? 

 

9.     Hur ser framtiden ut för nudging? 

 

Analysmetoden meningskoncentrering för den genomförda intervjun redovisas på kommande 

sidor.   
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 Naturlig enhet Central tema 

 
1. Nuvarande projekt 
som Forskarenär 
delaktig i. 

 
Projektet vi är inne i nu var en utlysning från 
Naturvårdsverket som hette uthållig 
konsumtion och den var specifik i sin inriktning. 
Det var 10-15 personer som sökte. Jag vet inte 
om olika myndigheter har samarbete emellan 
verken men jag vet att det varit diskussion om 
att starta en nuding nätverk. Önskan är att 
myndigheterna pratar med varandra men det är 
ej klart.  
 
   
Vi har aktivt undersökt varför folk vill agera mer 
miljövänligt men jag personligen har inte gjort 
nudging innan. Bredare beteendeekonomiska 
aspekter på miljöekonomi har de gjort innan.  
 
 
Inom detta projekt är det som där det finns 
resultat, främst kring val av mat. De har gjort 2 
experiment som är färdiga. Ett är där man tittar 
på en lunch restaurang där man vill få folk att 
mer välja det vegetariska alternativet genom att 
ändra ordningen på hur alternativen 
presenteras. Det andra är att i en vanlig 
kommersiell restaurang, föra fram det 
vegetariska alternativet och dölja kött 
alternativet för att få folk att välja mer 
vegetariskt. I båda fallen har man sett en hyfsat 
stor effekt på att folk väljer vegetariskt.  
Här hade de en behandlingsrestaurang där man 
genomförde nudgen, och en kontrollrestaurang 
där man inte gjorde nånting och man jämförde 
effekten mellan dessa restauranger.  
 
 
Detta är de enda projekt där det finns färdigt 
resultat, sedan finns det massa projekt som 
pågår men där det inte finns färdiga resultat än. 
 

 
 
 
 
 - Utlysning från NVV.  
 
 - Tema: Uthållig konsumtion 
 
 
 
 
 
 
 - Ingen tidigare erfarenhet av att         
uföra nudging experiment.  
 
 
 
 
 - 2 studier som är färdiga.  
 
 
 - Handlar om matvanor. Få 
människor att välja vegetariskt lunch 
alternativ. 
 
 - Ändrar menyns inramning.  
 
 - Bägge studier visar på stor effekt 
där vegetariskt väljs först.  
 
 - Randomiserad kontroll studie har 
genomförts i bägge fallen.   
 
 
 
 
 - Flera projekt pågår utan färdigt        
resultat.   
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 Naturlig enhet Central tema 

 
2. Definitionen av 
nudge/nudging 

 
Jag tycker det är bättre att lämna ordet nudge och 
gå mot att använda behavioral intervention eller 
beteendeinsats och inte nödvändigtvis ha en strikt 
definition på det utan ha en låt gå attityd för det.  
 
 
Ska grundkriterier finnas kvar? Eftersom 
ursprungsanvändningen av det här begreppet 
(nudge) och tillämpningarna inte var på miljö 
funkar kriterierna ganska bra men ögonblicket du 
börjar titta på att man vill påverka något som 
människan gör som även påverkar andra då blir 
det inte riktigt lika intressant med kriterierna. Då 
blir jämförelsen mer intressant, att vi ex jämför 
detta med miljöskatt och då kommer bägge dessa 
att vara negativa för den personen vi påverkar 
men för samhället i sin helhet så är det bra. Då kan 
det vara så att vi inför det som folk kallar för nudge 
och att det är negativt för personen som nudgas 
men det är bra för samhället i sin helhet. 
Exempelvis att personen slutar använda bilen, 
men personen lider av detta men det blir positivt 
för samhället i stort. Men då ska man vara väldigt 
öppen med det, och säga att detta är bra för hela 
världen för det kanske inte är. Då kan en 
beteendeinsats vara negativ för individen men 
positiv för samhället i stort och då ska man inte 
använda ordet nudge för att det leder tankarna till 
att det alltid är bra för individen.  
 
 
Det finns ett antal fall där det både är bra för 
personen i fråga och för samhället men i och med 
att man blandar in det man kallar extern effekt på 
miljön så ändras resonemanget något. Är det 
något som beslutsfattare i Sverige hört är just 
ordet Nudge men man har inte tänkt mycket mer 
på vad det är. Jag vet inte hur går man tillväga för 
att få en mer enhetlig och gemensam användning 
av termen. 

 
 - Använda beteendeinsats istället 
för nudge. 
 
 - Låt gå attityd.  
 
 
 
 
 
 
 - Ursprungsanvändning var inte 
fokuserat på miljö.  
 
 - Grundkriterierna är inte 
intressanta.. 
 
 - Jämförelsen med andra 
styrmedel är intressant. Ex 
miljöskatt.  
 
 - En beteendeinsats kan vara 
negativ för individen men bra för 
samhället i stort.  
 
 - Viktigt att vara öppen med det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Extern effekt på miljön förändrar 
resonemanget.  
 
 - Många beslutsfattare har hört 
ordet men är ej insatta.  
 
 - Oklar om hur en gemensam 
definition ska lyda.   
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 Naturlig enhet Central tema 

 
3. Mäta effekten av 
en nudge-åtgärd.  

 
Det är den viktigaste delen av att man ska göra 
forskningen tycker jag. För att det finns en 
tendens till att säga att det finns något som heter 
nudging och det har effekter men man är inte så 
intresserad av att mäta effekterna. För forskare är 
det A och O och att kunna mäta effekterna så 
kraven vi har när vi ska testa våra nudge 
experiment är att ha en kontrollgrupp, en 
behandlingsgrupp och att man ska jämföra 
utfallen över tiden. Det är ett krav om vi ska 
genomföra nudges.  
 
 
Det är inte alltid lätt att mäta effekten och det kan 
bli så att man koncentrerar sig på en enda effekt 
men kraven är att det ska vara en kontrollgrupp 
som jämförs med behandlingsgrupp och där 
utfallet mäts över en tid. Kontrollerade 
randomiserade försök. Om man inte vill ha 
långsiktiga effekter med nudge-åtgärd och istället 
bara upplysa om ett beteende så ska man ändå 
kunna mäta det på något sätt. Det införs redan 
många åtgärder från politikers håll där effekterna 
inte har mäts innan.  
 
 
Det finns en replikationskris inom 
beteendevetenskapen även innan nudging. Det är 
svårt att replikera många beteendeinsatser och få 
exakt samma resultat och därför blir det ännu 
viktigare att fortsätta mäta effekter, där har vi 
mycket att lära från medicin, där de mycket mer 
seriöst mäter och försöker replikera tidigare 
experiment. Det finns viktiga skäl till att kunna 
replikera innan man skalar upp men samtidigt kan 
man inte leda det in i absurdum, det är en 
avvägning. Men det finns en tendens både inom 
forskning och policy att om man hittat något som 
funkar, då kör man på det utan att mäta. Men det 
kanske verkade bara av slumpen, du kanske hade 
ett litet urval och fick tur i oturen och det var bara 
slumpen. Om man genomför 100 experiment så 
kommer 5-10 att lyckas bara av slumpen så därför 
är det viktigt att mäta ordentligt.  

 
 
 - Viktigaste aspekten kring nudging 
är att mäta effekten.  
 
 - Kraven för forskare är att ha en 
kontrollgrupp, en 
behandlingsgrupp och att jämföra 
utfallen över tid.  
 
 
 
 
 
 
 - Inte alltid en lätt uppgift.  
 
 - Koncentration kan vara på att 
mäta en enda effekt.  
 
 - Kontrollerade randomiserade 
försök.  
 
 - Många policyn införs utan att ha 
mätt effekten.    
 
 
 
 
 - Replikationskris 
 
 - Ännu större vikt att fortsätta 
mäta effekter.  
 
 - Mycket att lära från medicin.  
 
 - Viktiga skäl att replikera innan 
uppskalning.  
 
 - En avvägning.  
 
 - Ifall något hittats finns en tendens 
att köra utan att mäta. 
 
 - Litet urval eller slumpen kan ha 
inverkan.   
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 Naturlig enhet Central tema 

 
4. Reflektiva kontra 
spontana systemet 
(Risker med att 
åtgärder endast blir 
kortsiktiga).  

 
Åtgärder som fungerar på det spontana 
systemet skulle ändå kunna ha långtgående 
konsekvenser. De skulle kunna skapa långsiktiga 
vanor. Väldigt många av det vi kallar nudges som 
är uthållig konsumtion och miljö riktar sig inte 
jättemycket på det spontana tänket utan de 
koncentrerar sig på normer och att få människor 
att jämföra sig med andra och kanske 
commitment och planer.  
 
 
 
Därför är jag lite reserverad för att använda mig 
av ordet nudging för nudging är mest riktad mot 
det spontana systemet men en hel del av det 
han ser i miljön är inte direkt riktad mot det 
spontana utan det är någonstans mittemellan 
det spontana och det reflektiva tänket. Det 
beror lite på vart man placerar normer. Väldigt 
mycket handlar om att påverka folks normer. 
Normer är mycket mer mot det reflektiva 
systemet. Normer är utan tvekan den starkaste 
nudging verktyget.. Kanske för att det är där man 
har mest belägg inom forskningen men där har 
ett antal studier visat att det är ganska kraftfullt. 
Och även i ett antal fall ganska långsiktiga 
effekter, de försvinner inte. Normer funkar, men 
man måste veta vad man gör. Det måste 
interagera med kontext, man måste veta exakt 
vad man säger för det kan slå bakut och få 
boomerang effekter. Men generellt sätt så 
fungerar normer men hur det fungerar och 
storleken beror på kontexten absolut.  

 
 
 - Åtgärder som riktar sig mot det 
spontana systemet kan skapa 
långsiktiga vanor.  
 
 - Många nudges koncentrerar sig 
på normer.  
 
 
 
 
 
 - Nudging är mest riktad mot 
spontana systemet. 
 
 - Mycket av åtgärderna inom miljö 
är någonstans mittemellan 
spontana och reflektiva tänket. 
 
 - Reserverad inför att använda 
termen nudge.  
 
 - Mycket handlar om att påverka 
normer.  
 
 - Normer är starkaste nudging 
verktyget. Mest belägg inom 
forskningen. 
 
 - Normer måste interagera med 
kontext.  
 
 - Kan slå bakut och få 
boomerangeffekter.    
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 Naturlig enhet Central tema 

 
5. Att tänka på vid 
implementering av en 
Nudge.  

 
Frågar du mig som forskare eller som någon som 
jobbar på Naturvårdsverket? Som forskare är 
det 1, mätbarheten, att kunna mäta effekten. 2, 
vad är det för mekanism som kommer vara 
gällande vid åtgärden, är det exempelvis 
normaktivering eller är det inattention eller vad 
är det för mekanism som kommer sättas igång 
med nudgen. 3, det som är mest intressant, 
kommer det finnas några oavsiktliga 
konsekvenser med den här nudgen, det som 
forskare kallar spin-over effekter. Exempelvis 
om man nudgar på matkonsumtion kommer det 
att påverka mitt val på hälsosam mat eller 
kommer det att påverka något annat. Finns det 
spin-over effekter på andra typer av beteenden. 
Det är de 3 aspekterna som forskare som är mest 
intressant.  
 
Som politiker och beslutsfattare måste man mer 
börja fundera på vad är de policymässiga 
alternativen, hur förhåller sig ex en nudge mot 
en miljöskatt kontra ett förbud och att man 
utvärderar de på samma sätt. Det andra är det 
med transparens och att det är transparens när 
en nudge genomförs. Jag har inte sett fall där 
man gått över gränsen och ljugit och inte varit 
transparent.  
 

 
 
 - Som forskare är det 3 aspekter 
som är viktiga att tänka på:  
 
 1: Mätbarhet, att kunna mäta 
effekten. 
 
 2: Vilken kognitiv mekanism 
aktiveras vid nudge-åtgärden? 
 
 3: Finns det några spin-over  
effekter (oavsiktiliga konsekvenser) 
med nudge-åtgärden.  
 
 
 
 
 
 - Som beslutsfattare är det viktigt 
att tänka på: 
 
 1: Vilka är de policymässiga 
alternativen? 
 
 2: Transparens.  
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 Naturlig enhet Central tema 

 
6.Vem bestämmer 
vad som är det 
rätta/bästa valet för 
individen?  

 
Det är här transparensen är viktig. Det behöver 
kanske inte finnas på en anslagstavla men det 
behöver finnas dokumenterad om vem det är 
som har bestämt vad som är rätt val/beteende. 
Vem är valarkitekten, det ska stå klart, att det är 
jag som tycker att detta är bättre för individen 
och samhället i stort. Det är valarkitekten som 
bestämmer vad som är ett bättre val/beteende 
då ska det vara tydligt vem valarkitekten är och 
att personen ska kunna ställas till svars. Någon 
ska hållas ansvarig och kunna säga att det här är 
ett bättre val.  
 
Det ligger i sakens natur att om någon jobbar 
med fiske så tycker de att fiskefrågor är de 
viktigaste, personer som jobbar på myndigheten 
tycker att konsumtionsfrågor är de viktigaste 
och det gäller att kunna lite frigöra sig från sin 
fråga men det är svårt. Men detta har specifikt 
inte med nudging att göra, man kommer att 
debattera och argumentera för den fråga som 
man är mest insatt i och som man jobbar med, 
det ligger i sakens natur men det är värt att 
nämna.  
 
Med en transparent och öppen diskussion kan 
man bättre hantera problematiken kring att 
även valarkitekten påverkas av kognitiva 
begränsningar och då blir man medveten om 
detta och kan ha detta i åtanke när en nudge-
åtgärd ska utformas.  
 

 
 
 - Att vara transparent blir en viktig 
aspekt i denna fråga.  
 
 - Det ska vara tydligt vem som är 
valarkitekten, d.v.s. den som 
utformat och bestämt vad som är 
"rätt" val/beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Naturligt att den egna 
frågeställningen blir den viktigaste.  
 
 
 - Även valarkitekten påverkas av 
kognitiva begränsningar.  
 
 
 
 
 
 
 - En öppen diskussion hjälper 
åtgärda detta.  
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7. Begränsningar och risker med 
nudging.  

 
Det finns 2 stora risker. Första är att 
man glömmer bort det 
paternalistiska elementet som 
nudging har, det är så lätt att 
svepas med att man kan påverka 
folk men man ska ha stor 
ödmjukhet i det faktum att man kan 
påverka folk. Man ska vara dels 
medveten men även försiktig med 
det man gör och att man kan ha en 
stor påverkan på folks beteenden. 
Andra är att man inte intresserar sig 
så mycket för att faktiskt mäta och 
se om en åtgärd har en effekt eller 
inte. Man kanske påverkar folk 
jättemycket utan att det egentligen 
kanske har något stort positivt 
utfall på miljön.  
 
Nudging kommer inte att lösa alla 
miljöproblem i världen, vi kommer 
inte lösa klimatfrågan med 
nudging. Det finns några specifika 
miljöområden där nudging kan ha 
en bidragande effekt men nudging 
kommer aldrig kunna ersätta annan 
miljöpolitik helt. Rent 
kunskapsmässigt vet vi väldigt lite 
om de långsiktiga effekterna helt 
och inte minst vad händer om vi 
börjar skala upp nudging åtgärder. 
Vad händer när vi har 10 appar i 
telefonen som skickar normer och 
smileys, reminders och etc om hur 
och vad vi ska göra? Då kanske vi 
bara optar ut och inte gör något. 
Det är ett komplement men måste 
vara noga med att påpeka att det 
inte kommer lösa alla problem.  

 
 
 
 
 
 - Finns 2 risker: 
 
 1: Paternalistisk element. Ödmjuk 
inför faktumet att nudging kan ha 
stor inverkan på människors 
beteenden. 
 
 2: Att det inte finns ett intresse för 
att mäta effekten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Kommer inte att lösa alla 
miljöproblem. Det är ett 
komplement.  
 
 - Lite kunskap om de långsiktiga 
effekterna med nudging.  
 
 - Vad händer vid uppskalning? 
 
 - Vill vi ha ett samhälle där vi 
vägleds i alla våra val och beslut?   
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8. Favorit nudge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Framtiden för nudging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Finns det något du själv vill ta 
upp som inte dykt under 
intervjun? 

 
Default effekter som man sett på 
pensionsval är väldigt starka och 
imponerande. Även åtgärder med 
norminformation som gjorts på 
vatten och energi är bra. Man har 
gjort de på många ställen och de 
har gett effekt så det skulle vara de.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag ser ett otroligt intresse från 
politiker, myndigheter och företag i 
Sverige. Sverige är ändå efter 
många andra länder men just nu är 
det en väldig buzz kring det. På kort 
sikt ser det väldigt ljust ut. Jag 
kommer fortsätta forska kring 
dessa frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nudge som handlar om att 
förbättra hälsan för individen eller 
få de att träna mer ska ses 
annorlunda från insatser som är till 
för att förbättra och uppnå en 
bättre miljö och den definitionen 
och särskiljningen är viktig och 
intressant, där jag inte har alla svar 
men jag vill föra fram det här i min 
forskning. Exempelvis att äta 
mindre kött behöver inte 
nödvändigtvis vara bra för 
individen men det är bra för 
samhället i stort.   
 

 
 
 - Default effekter.  
 
 - Nudge-åtgärder med sociala 
normer, ex elförbrukning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Väldigt stor intresse från många 
samhällsaktörer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Nudge-åtgärder som är riktade 
mot individer kan skilja sig åt från 
nudge-åtgärder som är till för att få 
en bättre miljö.  

 
 


