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STRUKTUR AV PRESENTATIONEN

1. Vad är nudging?

2. Vem använder nudging och varför?

3. Begränsningar med nudging



VAD ÄR NUDGING?

✦ nudging fokuserar på beslutsarkitektur

✦ nudging fungerar utan (positiva/negativa) incitament

✦ nudging fokuserar på beteende, inte attityder

A nudge (…) is any aspect of the choice architecture that alters people’s behaviour in a 

predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic

incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. 

(Thaler & Sunstein, 2008: 5)

Nudges are ways of influencing choice without limiting the choice set or making 

alternatives appreciably more costly in terms of time, trouble, social sanctions, and so 

forth. They are called for because of flaws in individual decision-making, and they work by 

making use of those flaws. (Hausman & Welch, 2010: 126)



VAD ÄR INTE NUDGING?

✦ INTE nudging: att ge människor gratis månadskort för kollektivtrafik

✦ INTE nudging: att bygga flera cykelvägar

✦ INTE nudging: att endast servera vegetarisk mat i en skola

… any intervention that would influence an unbounded, unrestricted rational agent, is not a 

nudge. Hence, a nudge does not invoke incentives – positive or negative. (iNudgeYou)

Lehner et al. (2015)



1. FÖRENKLING OCH INRAMNING AV 

INFORMATION

✦ klassiskt ekonomiskt teori: mer information bättre, alla parter 

behöver tillgång till samma information

✦ nudging: förenkling kan vara nödvändigt för individer att förstå

FÖRENKLING



1. FÖRENKLING OCH INRAMNING AV 

INFORMATION

✦ klassiskt ekonomiskt teori: mer information bättre, alla parter 

behöver tillgång till samma information

✦ nudging: förenkling kan vara nödvändigt för individer att förstå

INRAMNING

• tel# 23 42 34 VS 234 234

• 9 av 10 är nöjd med en produkt VS 10 % ogillar produkten

• Uber



2. FÖRÄNDRINGAR I DEN FYSISKA 

MILJÖN



3. FÖRÄNDRINGAR I 

STANDARDALTERNATIV

✦ ensidig vs dubbelsidig utskrift

✦ ja/nej till organdonation

✦ val av el



4. BRUK AV SOCIALA NORMER

✦ hotellrum

ingen norm

< majoriteten av tidigare gäster

< majoriteten av tidigare gäster som stannade i detta rum

✦ feedback om 

elförbrukning

(Allcott, 2011)



FÖREBILD MARKNADSFÖRING?

4C:er 4P:er



VARFÖR ÄR NUDGING SÅ INNE?

✦ nudging är viktigt för att  överkomma ‘homo economicus’ modellen

✦ produktionsfokus inte tillräckligt för att skapa hållbara ekonomiska 

system

✦ den moderna, liberala, öppna och globala ekonomin gör det svårare 

för politiker att använda sig av regulativa och ekonomiska verktyg 

för att påverka beteende

✦ experiment tyder på hög effektivitet och låga kostnader



VARFÖR FUNGERAR NUDGING?

information, utbildningbeteendeförändring



VEM ANVÄNDER NUDGING?

1. Företag

2. NGOs/icke-vinst drivna organisationer

3. Staten (regeringer, kommuner)



NÄR ANVÄNDS NUDGING?

✦ när en beslutssituation har en fördröjd effekt

✦ när en beslutssituation är komplext och förekommer sällan

✦ när relationen mellan val och utfall är tvetydig

✦ när återkoppling inte är möjligt

✦ när beslutsfattaren inte bryr sig

(inget aktivt val görs)

✦ när en beslutssituation är ny



BEGRÄNSNINGAR/UTMANINGAR

1. Är nudging verkligen ny till Sverige?

2. Resultat från studier är svårt att överföra till praktiken

3. ‘Nudging’ är en process som är kontext-beroende (kultur, 

målgrupp) och svårt att implementera i vissa sammanhang

4. kortsiktiga vinster mot långsiktig förändring (beteende vs. attityd)



ÄR NUDGING OMORALISK?

1. nudging fungerar oftast bäst när individen är omedveten om det

2. demokratiskt legitimitet och översikt över nudging-åtgärder?

3. personlig förbättring vs samhällsförbättring

4. fegis-vägen ur svåra politiska beslut?



SAMMANFATTNING

1. Nudging är inte nytt och kommer inte ersätta lagstiftning eller 

ekonomiska styrmedel

2. Att framgångsrikt använda nudging kräver förståelse för kontext, 

beredskap för experimentering, och tålamod

3. Nudging innebär en risk att fokusera på “snabba vinster” och 

undvika svåra och tidskrävande samhällsförändringar
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