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Sammendrag 

Nudging er opprinnelig definert som en hvilken som helst måte å organisere valgmuligheter 

på slik at det endrer folks oppførsel på en forutsigbar måte uten å forby noen muligheter, eller 

i betydelig grad endre de økonomiske insentivene. 

 

Problemstilling 

Hva er sentrale aktørers kjennskap og holdning til nudging som virkemiddel på 

folkehelseområdet? 

 

Bakgrunn  

Mennesker er vanestyrt, følelsesstyrt og sosialt styrt. Mange valg i hverdagen treffes ikke på 

bakgrunn av rasjonelle resonnementer, verdier eller overbevisning. Atferdsinnsikt benyttes i 

økende grad for å utvikle tiltak for å påvirke til ønskede valg. Nudgingtiltak bygger på 

atferdsinnsikt. Vi ønsket å undersøke i hvilken grad begrepet nudging var kjent for sentrale 

aktører som utvikler og evaluerer tiltak på folkehelseområdet, og hvilke holdninger de hadde 

til nudging.  

 

Metode 

Studien ble gjennomført med kvalitativ metode. Utvalget inkluderte sentrale aktører som 

utvikler og evaluerer tiltak på folkehelseområdet. Dette ble definert som ledere i 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og rådgivere som driver påvirkningsarbeid i NCD- 

alliansen (Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for 

folkehelsen og Diabetesforbundet). Deltakere til fokusgruppene ble samlet ved hjelp av 

koordinatorfunksjoner.  

 

I mai og juni 2017 ble tre fokusgrupper gjennomført med tilsammen 12 deltakere. Intervjuene 

ble transkribert, kodet og analysert etter systematisk tekstkondenseringsmetode. 

 

Hovedresultater   

 

Resultatene er kategorisert i tre hoveddeler: legitimitet, effekt og gjennomførbarhet. 
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Legitimitet: Alle aktørene var kjent med begrepet nudging. Det var uklare grenser for hvilke 

tiltak informantene definerte som nudging. Mange mente at nudging ikke var noe nytt. 

Informantene anga at den borgerlige regjeringen var positiv til nudging som virkemiddel, og 

at dette aktualiserte nudging. Informantene var opptatt av etiske problemstillinger som 

transparens, utfordringer med sosial ulikhet og forpliktelsen til å bruke effektive tiltak.  

 

Effekt: Informantene hadde ikke en klar formening av hvor stor effekt nudgingtiltak kunne ha. 

Det var stor enighet om at kommersielle krefter bruker nudgingtiltak fordi det har effekt. I alle 

fokusgruppene ble regulatoriske virkemidler angitt å være mer virkningsfulle enn nudging, og 

informantene var opptatt av at nudging ikke måtte gjennomføres som eneste tiltak eller 

fortrenge bruk av andre virkemidler.  

 

Gjennomførbarhet: Informantene var grunnleggende positive til nudging og nevnte mange 

eksempler på bruk av nudging på levevaneområdene. Informantene mente at nudging passer 

godt på ernæring og fysisk aktivitet, både fordi det er positive budskap på disse områdene, og 

fordi alkohol- og tobakksområdet er mer regulert. Nudgingbegrepet vil bli bedre kjent og 

nudgingtiltak mer utbredt i fremtiden, mente informantene.  

Konklusjon 

På folkehelseområdet er det i størst grad forsket på effekten av nudgingtiltak på 

ernæringsområdet. Plassering, merking og porsjonsstørrelser er de virkemidlene som er mest 

undersøkt. Informantene var opptatt av at nudging brukes av kommersielle aktører .De mente 

at det offentlige også må bruke nudging som virkemiddel, men at det må være ett av mange 

virkemidler og må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, for eksempel reguleringer. 

Informantene ga uttrykk for en bekymring over at begrepet nudging kunne skrumpe inn 

handlingsrommet på folkehelseområdet.  Informantene mente at for at nudging skal være etisk 

forsvarlig må det være full åpenhet om hvilke tiltak som iverksettes og hvem som står bak. 

Informantene trodde at nudgingtiltak vil bli mer brukt på folkehelseområdet i årene som 

kommer.   

Denne studien gir et øyeblikksbilde av sentrale aktørers kjennskap og holdning til nudging per 

2017. Nye, tilsvarende undersøkelser vil kunne gi andre funn.  

  



  

   VI 
   

Forord 

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon ble omorganisert før sitt 30-års 

jubileum i 2016, og vi som gikk på kull 30 fikk være de første ut i en samlings- og 

modulbasert studiemodell. Det er et fulltidsstudium med ordinær studieprogresjon, men tatt 

ved siden av full jobb. Dette har vært spennende, lærerikt og ganske travelt. Vi har tålmodige 

barn og ektefeller som fortjener en stor takk.  

Takk også til våre veiledere Eli Feiring og Ivan Spehar for gode diskusjoner, viktige 

korreksjoner og god oppmuntring underveis i oppgaven.  

Takk til arbeidsgiverne våre for tilrettelegging for å gjennomføre masterstudien. Vi har begge 

fått nye arbeidsforhold underveis i utdanningen, noe som har gitt nye oppgaver og 

utfordringer. Samtidig har vi hatt nytte av både undervisningen og erfaringene fra 

medstudenter, og det tror vi er den beste måten å lære på.  

Vi tar en high-five med hverandre for at vi klarte dette sammen. Vi har ikke samarbeidet om 

liknende skriveprosjekter tidligere. Framdriften har vært formidabel fra vi valgte oppgave i 

mars 2017 til innleveringen i november 2017.   

 

Oslo, 20.november 2017 

Sarah Frandsen Gran og Astrid Marie Nylenna 
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Introduksjon  
 

Nudging - et vennlig dult mot helsevennlige valg 
 

Nudging er i boken «Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness» av 

Richard Thaler og Cass Sunstein fra 2008 (1) definert som en hvilken som helst måte å 

organisere valgmuligheter på slik at det endrer folks oppførsel på en forutsigbar måte uten å 

forby noen muligheter, eller i betydelig grad endre de økonomiske insentivene. Et krav er at 

intervensjonen også må være enkel og billig å unngå. Nudging skal altså ikke være påtvungne 

valg. Et eksempel Thaler og Sunstein brukte var at plassering av frukt i øyehøyde er nudging, 

men å forby gatekjøkkenmat ikke er det (2).  

Formålet med denne masterstudien er å undersøke sentrale aktørers kjennskap og holdning til 

nudging på folkehelseområdet. Med sentrale aktører menes her aktører som arbeider med 

utvikling og evaluering av folkehelsetiltak. 

Arbeidet for å bedre befolkningens helse har tradisjonelt vært basert på hygienetiltak, 

utvikling av lover og regler, kunnskapsutvikling og folkeopplysning (3). Gjennom 

informasjonsarbeid og kampanjer har befolkningen blitt opplyst om sunt kosthold, fordeler 

ved fysisk aktivitet og risiko ved bruk av tobakk og alkohol. Rasjonalet bak 

informasjonsarbeidet har delvis vært at dersom folk blir tilstrekkelig informert, vil de treffe 

fornuftige valg og velge de sunneste alternativene (4). Det tradisjonelle folkehelsearbeidet ble 

utfordret gjennom Ottawa-charteret fra 1986. Under navnet health promotion – 

helsefremmende arbeid – ble forebyggende helsearbeid definert som en samfunnsoppgave 

hvor politikk og befolkningsmedvirkning for å fremme positive helsefaktorer ble løftet fram 

som viktige ingredienser. Begreper som empowerment, salutogenese, helse i plan og 

helsefremmende samfunn ble viktige elementer i den nye foretrukne tilnærmingen til 

folkehelsearbeid (5). Slagordet «Make healthy choices the easy choices», gjør sunne valg 

enkle, ble kjent verden over gjennom Ottawa-charteret.  

I dette ligger en anerkjennelse av at mange valg i hverdagen ikke treffes på bakgrunn av 

rasjonelle resonnementer, verdier eller overbevisning. Mennesker er vanestyrt, følelsesstyrt og 

sosialt styrt.  Ofte vil tilgjengelig informasjon, egne begrensninger og tilgjengelig tid påvirke i 
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hvilken grad man kan treffe en god beslutning. Dette var også utgangspunktet for Thaler og 

Sunstein i boken om nudging (1). Kunnskap om hvordan vi treffer våre valg kan benyttes til å 

systematisk legge til rette for ønskede valg som fremmer en spesifikk verdi, for eksempel god 

helse eller bedre økonomi (6).  

Nærliggende begreper 
 

Dulting er lansert som den foretrukne norske oversettelsen av det engelske begrepet nudging 

(7). I denne studien har vi valgt å bruke det engelske ordet nudging og verb-formen «å 

nudge», blant annet fordi vi erfarte at dulting ikke har fått gjennomslag. Våre informanter 

brukte i høy grad det engelske begrepet nudging.  

Atferdsinnsikt (behavioural insights) samler bidrag fra flere atferdsfag som atferdsøkonomi, 

psykologi og antropologi og denne kunnskapen om menneskers handlinger og vaner benyttes 

i utvikling av tiltak på ulike områder. Nudgingtiltak bygger på atferdsinnsikt. Det britiske 

Behavioural Insights Team hadde kallenavnet The Nudge Unit (8). En rapport utgitt av 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, fra 2017 samlet over hundre 

eksempler på tiltak basert på atferdsinnsikt (9). Tiltakene som angår helseområdet er gjengitt i 

vedlegg 1. 

Situasjonsorienterte virkemidler er en beskrivelse av hvordan endringer i omgivelsene kan 

påvirke befolkningens atferd og helse. Situasjonsorienterte virkemidler forklares slik: «Ved å 

endre situasjonen kan mange små valg ubevisst dreies i litt sunnere retning, og over tid skape 

positive helseeffekter» (10).  

Valgarkitektur (choice architecture) har blitt definert som alt som påvirker hvordan vi velger å 

handle i en bestemt situasjon (11). 

Libertariansk paternalisme er en politisk filosofi hvor menneskers valg aktivt blir ledet mot 

deres «eget beste», men hvor friheten til å velge annerledes opprettholdes (12). Dette begrepet 

vil bli nærmere diskutert senere i oppgaven.  

Mange har hevdet at nudging ikke er noe nytt (12, 13). Begrepet kommer fra psykologisk og 

atferdsøkonomisk teori som viser hvordan omgivelsene former og påvirker atferd. Dette er 

beskrevet mer inngående i kapittelet Teorien bak nudging. Ifølge Vallgårda er det nye ved 

nudging to trekk: 1- Tilknytningen til atferdsøkonomi og sosialpsykologi for å forklare 
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hvorfor atferd avviker fra rasjonalitet etter klassisk økonomisk tenking. 2- Det er forsvart med 

uttrykket libertariansk paternalisme (12).  

Nudging i det norske folkehelsearbeidet 
 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke forhold som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt reduserer sosiale helseforskjeller. 

Ett av målene i folkehelsearbeidet er å endre folks atferd i en helsefremmende retning. Dette 

kan gjøres på ulike måter og ved hjelp av forskjellige virkemidler.  

Folkehelsearbeidet rommer både forebyggende og helsefremmende arbeid. Forebyggende 

tiltak kan inndeles etter hvor i forløpet tiltakene settes inn.  

Primærforebygging er tiltak som settes inn før det er utviklet sykdom. Målet er å oppnå god 

helseatferd slik at en kan få være frisk og unngå sykdom og skade. Primærforebyggende tiltak 

er blant annet vaksinering, helseopplysning og kampanjer for eksempel med målsetting om at 

unge ikke skal begynne med tobakk.  

Sekundærforebygging er tiltak som settes inn etter at det er utviklet sykdom, men hvor målet 

er å forebygge tilbakefall og holde seg frisk videre.  Eksempler på sekundærforebygging er 

medisinering, røykeavvenning for pasienter med kols og kostholdsveiledning for diabetikere.  

Tertiærforebygging er tiltak som settes inn i kroniske forløp hvor målet er å lære å leve med 

sykdommen og hindre forverring. Eksempler er rehabilitering og habilitering for å klare 

dagliglivets gjøremål.  

Forebyggende tiltak kan også deles inn etter målgrupper. 

Universell forebygging er tiltak rettet mot alle. Dette innebærer at man konsentrerer innsatsen 

om å fremme en positiv utvikling som kan gi hele befolkningen maksimal beskyttelse. Både 

det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet kan inngå som en del av det 

universelle forebyggende arbeidet. Selektiv forebygging er tiltak som bare rettes mot 

risikogrupper. Ett av hovedmålene med selektiv forebygging er å hindre negativ utvikling i 

grupper med antatt høy eksponering for én eller flere risikofaktorer. Ved indikativ 
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forebygging er intervensjonene rettet mot personer som viser tegn til å utvikle en sykdom, 

men som ennå ikke oppfyller de diagnostiske kriteriene for sykdommen (14).  

Befolkningsrettede tiltak når alle grupper. Målet er å påvirke risikofaktorer for høy forekomst 

av sykdom, ikke individuell sykdom. De befolkningsrettede strategiene kan inndeles i to 

hovedtyper. 

Strukturelle virkemidler innebærer lover, tilgjengelighet, priser/avgifter, fysisk utforming etc. 

Disse virkemidlene når alle og retter seg ikke mot enkeltpersoner.  

Pedagogiske virkemidler innebærer kampanjer, informasjon og merking. Et eksempel på et 

pedagogisk virkemiddel er bildeadvarsler på tobakkspakkene. Disse kan rette seg mot 

enkeltpersoner for å påvirke holdninger og kunnskap for at dette igjen skal medføre endret 

atferd.  

Virkemidler kan settes opp i et kontinuum fra milde informasjonstiltak til strenge forbud.  

Politisk kontekst  

 

Nudging som virkemiddel på folkehelseområdet ble nevnt i folkehelsemeldingen «God helse - 

felles ansvar» (3). Denne stortingsmeldingen kom i 2012 under Stoltenberg 2-regjeringen, 

med Jonas Gahr Støre som helseminister. I meldingen står det: «Et vennlig dult (nudge) er et 

forsøk på å påvirke valg og atferd på en positiv måte, uten å begrense andre valgmuligheter. 

Eksempler på vennlig dulting kan være å plassere frukt godt synlig i butikken, bruke mindre 

størrelser på brusflasker eller tallerkener, gjøre det trivelig i trapperom og plassere klatrestativ 

på pauserommet. Utvikling av god valgarkitektur er et område som er i utvikling, blant annet 

basert på atferdsøkonomisk forskning. Denne kunnskapen skal i større grad legges til grunn i 

framtidig folkehelsearbeid, både i samarbeid med næringslivet og i samfunnsutviklingen 

generelt.»  

 

Den neste folkehelsemeldingen, «Mestring og muligheter», kom i 2015 under Solberg-

regjeringen, med Bent Høie som helseminister. Denne meldingen nevner ikke begrepene 

nudging eller dulting, men i kapittelet «Helsevennlige valg» står innholdet fremhevet: 

«Regjeringen vil at det skal bli enklere å velge helsevennlig. Det innebærer at folk beholder 

friheten til å velge samtidig som de helsevennlige valgene gjøres mer attraktive og lettere 

tilgjengelig» (15). 
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Fra 2013 til 2017 har det vært fire år med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, og med 

Bent Høie som helseminister i hele perioden. I perioden ble det lagt vekt på økte 

valgmuligheter for pasienter gjennom blant annet ordninger med fritt sykehusvalg. På 

folkehelseområdet ble det inngått partnerskap med matvareindustrien gjennom 

saltpartnerskapet og intensjonsavtalen med matvarebransjen. Det har vært satset på 

nøkkelhullsmerking av matvarer. Det har også blitt innført nøytrale tobakkspakker og 

innstramminger i tobakksskadeloven. Stortingsvalget høsten 2017 ga ny tillit til et videre 

borgerlig samarbeid. 

 

Regjeringspartiet Høyre har i sitt partiprogram skrevet at de vil «gjøre det enklere å ta gode 

helse- og livsstilsvalg i hverdagen» og «videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge 

til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer» (16).  

 

Helse- og omsorgsdepartementet bestilte i 2017 en rapport om atferdsinnsikt og nudging, 

finansiert med midler fra Nordisk ministerråd. Denne rapporten er en 

kunnskapsoppsummering med råd til myndighetene om hvordan situasjonsbestemte 

virkemidler kan påvirke befolkningen i de nordiske landene til å spise sunnere, bevege seg 

mer og bruke mindre alkohol og tobakk. Rapporten ble utarbeidet av stiftelsen GreeNudge i 

samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Helse Sør-Øst, og ble levert til departementet i august 

2017 (17).  

 

Folkehelselovgivning 
 

Den nåværende folkehelseloven trådte i kraft i 2012 (18). Loven regulerer det langsiktige og 

systematiske folkehelsearbeidet og skal gi kommuner og fylkeskommuner et verktøy for å 

møte fremtidens helseutfordringer. Loven forplikter sentrale helsemyndigheter til å støtte 

fylkeskommuner og kommuner i deres folkehelsearbeid og bistå med informasjon, råd og 

veiledning. Folkehelseloven er en del av oppfølgingen av Samhandlingsreformen (19). En 

viktig målsetting med reformen er å forebygge der det er mulig.  

  

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner 

sosiale helseforskjeller. Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse tydeliggjør at formålet 

med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med alle de ulike 
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påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen. Folkehelsearbeid 

handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å 

utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og 

fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Arbeidet retter seg mot befolkningen 

eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko. 

 

Loven bygger på fem grunnleggende prinsipper: sosial utjevning, «helse i alt vi gjør», 

bærekraftig utvikling, føre-var-prinsippet og medvirkning.  Medvirkning er trukket frem som 

et bærende prinsipp i folkehelsearbeidet. De ressursene som innbyggerne selv representerer er 

avgjørende, både som enkeltindivider og som organisasjoner. Innen helsefremmende arbeid 

brukes begrepet “empowerment” blant annet om individers og lokalmiljøers makt til å påvirke 

beslutninger som angår deres helse (20). 

 

Folkehelse er en integrert del av det lokaldemokratiske arbeidet for en samfunnsutvikling som 

fremmer helse og velferd i kommunene. Medvirkning er tydeliggjort særlig gjennom 

koblingen til plan- og bygningsloven som gir bestemmelser om medvirkning i planprosesser 

(21).  

 

Norge har gjennomført lovreguleringer på levevaneområdene gjennom mange år. 

Vinmonopolet ble etablert allerede i 1922. Fra 1970-tallet har det også vært innført sterk 

regulering av tobakksfeltet med blant annet forbud mot reklame vedtatt så tidlig som i 1973. 

Nye regulatoriske tiltak og innstramminger i tobakksskadeloven er gjennomført senere. En 

stor endring kom da røyking innendørs på alle offentlige steder ble forbudt i 2004, en 

innstramming som på folkemunne fikk navnet røykeloven (17). Det siste innførte 

regulatoriske virkemiddelet på tobakksfeltet til nå er nøytrale tobakkspakker fra sommeren 

2017. 

 

Sterke regulatoriske virkemidler er altså brukt både på alkohol- og tobakksfeltet. Dette 

innebærer regulering av tilgjengelighet og bruk, pris, avgifter og reklame. Slike virkemidler er 

i mindre grad brukt på områdene ernæring og fysisk aktivitet. Norge har hatt sukkerskatt siden 

1981 (22) og har forskriftsregulert innhold av industrielt framstilt transfett i næringsmidler fra 

2014 (23), men både prisvirkemidler og regulering av tilgjengelighet og bruk er i liten grad 

brukt ellers på ernæringsfeltet.  
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I den senere tid er flere mildere virkemidler tatt i bruk for samarbeid med matvarebransjen for 

å fremme sunt kosthold og bedre helse, for eksempel saltpartnerskapet, matvarebransjens 

faglige utvalg og intensjonsavtalen med matvarebransjen om fett og sukker.  

Saltpartnerskapet og intensjonsavtalen med næringslivet handler om å redusere sukker og 

mettet fett i matvarene. Saltpartnerskapet er ett av tiltakene i «Tiltaksplan salt 2014-18» som 

består av flere innsatsområder som overvåking av saltinntaket i befolkningen, merking av 

saltinnhold i matvarer og kommunikasjon om salt og helse til befolkningen (24). 

Matvarebransjens faglige utvalg (MFU) skal blant annet følge opp bransjens forbud mot 

markedsføring av visse typer mat og drikke til barn under 13 år.  

  



  

   8 
   

Teorien bak nudging 
 

Gjennom de siste tiårene har helsepsykologer utviklet, validert og benyttet mange ulike 

modeller for å endre folks levevaner og helseatferd. Sosiale kognitive modeller og trinn- eller 

prosessmodeller er mest brukt.  I de senere år har også læringsmetoder som tar utgangspunkt i 

omgivelser og assosiasjoner kommet inn i helsefremmende arbeid. Nudging er en slik 

tilnærming som har fått økende oppmerksomhet (25). 

På 1970-tallet var det KAP-teorien (Knowledge – Attitude – Practice, oversatt kunnskap – 

holdning – handling) som var rådende for helseopplysning. Den var basert på at dersom man 

ga nok informasjon ville det bidra til endring (26). Dette førte ikke nødvendigvis til de 

endringene som man ønsket å oppnå, og i løpet av de siste 40 årene har teorigrunnlaget for 

endring av levevaner utviklet seg. Det har kommet viktige innspill fra atferdsøkonomi. Denne 

vitenskapen kombinerer økonomi og psykologi, og forklarer ved hjelp av teori og empiri 

hvorfor mennesker ikke alltid treffer rasjonelle valg når de tar økonomiske beslutninger. I 

denne sammenheng er rasjonelle valg slike som øker verdier og minimerer kostnader, og 

idealmennesket som treffer slike valg kalles homo economicus.  Erfaringene og teoriene fra 

feltet er også overført til andre områder, som helse. Utgangspunktet for arbeidet med 

atferdsinnsikt er altså at det er gap mellom verdier og atferd. I de følgende avsnittene 

gjennomgås noe av teorien som ligger til grunn for valg og endring av vaner, paternalistisk 

liberalisme og hvordan dette har relasjon til nudging.  

System 1 og system 2 
 

Et av de mest sentrale elementene i atferdsøkonomi er en fundamental todeling i menneskenes 

tenking. Dette er beskrevet av psykolog og nobelprisvinner Daniel Kahneman, gjengitt i 

artikkelen «Tenke, fort eller langsomt» (27). Systemene kalles gjerne for system 1 og system 

2. System 1 er grunnlaget for raske, intuitive handlinger uten bevisste valg. Det virker 

automatisk og hurtig og innebærer ikke bruk av viljekontroll. System 2 er grunnlaget for 

reflekterte, men mer tidkrevende og også mer ressurskrevende tankevirksomhet. Dette 

systemet beskrives altså som mer langsomme mentale aktiviteter som krever anstrengelse. I 

valgsituasjoner er system 1 det som dominerer de spontane valgene, mens system 2 er de mer 

gjennomtenkte valgene. 
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System 2 er beslutningssystemet som er et reflektert, målorientert system, der vi drives av 

målsetninger og intensjoner. Det krever kognitiv kapasitet eller rom til å tenke, noe som er en 

begrenset ressurs. Mange tradisjonelle folkehelsetiltak henvender seg til dette systemet 

gjennom å gi informasjon, endre oppfatninger, motivere folk med fremtidige fordeler eller 

hjelpe dem å utvikle egenregulering og selvkontroll.   

Det automatiske, affektive systemet krever lite eller ingen kognitiv involvering og drives av 

umiddelbare følelser og trigges av omgivelsene. Hint og henvisninger i omgivelsene (cues) 

kombinert med trangen til umiddelbar tilfredsstillelse som overgår tilfredsheten ved 

belønninger som er større, mer usikre og i hvert fall lenger frem i tid – bidrar til at usunne 

valg er lettere å velge.  

Spesielt ved mangelfull informasjon, stor usikkerhet om konsekvensene og når beslutningene 

må tas raskt, er det lettere å bruke enkle beslutningsregler. Slike regler kan være evnen til å 

bedømme likheten mellom objekter og hendelser, evne til å gjenkjenne tidligere opplevelser, 

evne til å huske tilleggsinformasjon om slike hendelser og evne til å tolke 

årsakssammenhenger mellom hendelser. Slike evner er uunnværlige, men kan i mange 

sammenhenger lede til systematiske feil (28). Slike er intuitive og logiske feil, feil i 

sannsynlighetsanslag, tapsaversjon, mental regnskapsføring, innramming, betydningen av 

basisalternativ, forankring, justering og bekreftelsesskjevhet.  

Libertariansk paternalisme 
 

Thaler og Sunsteins teori om libertariansk paternalisme ble først formulert i artiklene  

«Libertarian Paternalism» (29) og «Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron» (30), begge 

artikler fra 2003. I «Libertarian  paternalism» henvendte Thaler og Sunstein seg til 

økonomene og anga at disse ofte er liberalister som er opptatt av individuell frihet og følgelig 

reagerer på paternalisme og formynderi. Forfatterne lanserte tanken om to feiloppfatninger, 

nemlig at det er galt at det alltid finnes mulige alternativer til paternalisme, ettersom det i 

mange situasjoner må gjøres bestemmelser som går ut over andre, og feiloppfatningen om at 

paternalisme alltid innebærer tvang. De lanserte begrepet libertariansk paternalisme. 

Libertariansk paternalisme ble definert som en tilnærming som bevarer valgmulighetene, men 

som likevel autoriserer private og offentlig institusjoner til å styre mennesker i retning av valg 

som vil forbedre deres velferd (2). Thaler og Sunstein sa at så lenge det ikke innebærer noen 

tvang så bør noe paternalisme også kunne godtas av libertarianere. Noen former for nudging, 
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nemlig de som er rettet mot å få individer til å handle i henhold til sine egne langsiktige mål 

og interesser, kan begrunnes ut fra libertariansk paternalisme. Andre nudgingtiltak, for 

eksempel slike som skal fremme velferd for tredjepart, er ikke begrunnet med libertariansk 

paternalisme, men for eksempel med libertariansk velgjørenhet (31).  

Nudging er en måte å anvende atferdsinnsikt. Nudging kan sees som en spesifikk form for 

valgarkitektur som bruker heuristikk, en allmenn fremgangsmåte som har praktisk verdi uten 

å kunne begrunnes som prinsipielt gyldig. Det kan anses som en tommelfingerregel som viser 

seg å gi praktiske resultater uten at man vet om det skyldes tilfeldigheter eller noe annet (25). 

Nudging legger opp til å forenkle valgsituasjonen ved at mennesker dultes i en ønsket retning 

uten å gjøre veloverveide valg hvor selvkontroll og viljestyrke må benyttes. Utgangspunktet 

er at svært mange valg mennesker tar i hverdagen er basert på følelser (12). Nudging er en 

måte å oppnå atferdsendring gjennom hint og henvisninger i omgivelsene. Dette gjøres i 

markedsføring, i butikker og i økende grad på folkehelseområdet.  

Nudging kan knyttes til de kognitive systemene som har betydning for menneskelige 

beslutninger, nemlig det raske og automatiske system 1 og det gjennomtenkte og analyserende 

system 2. Nudgetiltak kan deles inn etter hvilket system de påvirker, nemlig såkalte 

«laveregrads nudgetiltak» som påvirker system 1 og «høyeregrads nudgetiltak» som påvirker 

system 2 (32). Laveregrads nudgetiltak er slike som blant annet virker via synlighet, 

følelsesmessig påvirkning eller underbevisst forhåndspåvirkning, og virker ved å påvirke 

kognitive prosesser som ikke er bevisste. Noen typer nudging, som forhåndsdefinerte valg, 

sosiale normer og nudgetiltak som tar utgangspunkt i selvfølelsen, påvirker både system 1 og 

system 2 og ligger derfor litt «midt imellom». Høyeregrads nudgetiltak, for eksempel dem 

som er basert på insentiver eller forpliktelser, virker ved å påvirke bevisste prosesser, system 

2.  

Nudgingkategorier 
 

Nudging kan omfatte mange tiltak som endrer sosiale eller fysiske omgivelser som gjør en 

ønsket atferd mer sannsynlig (12). Thaler og Sunstein kategoriserte nudging i fire hovedtyper: 

forandre standardvalg, forandre det fysiske miljøet, gi mulighet til å endre impulsive valg og 

gi tilbakemelding på valgene (1).  Den originale definisjonen av nudging ekskluderer 

lovgivning, regulering og intervensjoner som signifikant endrer økonomiske insentiver. 
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Det britiske Behavioural Insights Team, som jobber for økt bruk av atferdsøkonomiske og 

atferdspsykologiske tiltak, foreslo en kategorisering med ni forskjellige måter å påvirke på 

(33). Til sammen fikk disse akronymet MINDSPACE. Forfatterne beskrev hvordan disse 

kategoriene dels utbygde og dels overlappet Thaler og Sunsteins originale kategorier. 

Akronymet spiller også på hvordan nudging gjør at man frigjør kapasitet til å tenke, ettersom 

nudging virker på en mer automatisert og ubevisst måte. MINDSPACE står for messenger 

(budbringer), incentives (insentiver), norms (normer), defaults (forhåndsdefinerte valg), 

salience (synlighet), priming (forhåndspåvirkning), affect (følelser), commitment 

(forpliktelse) og ego (selvfølelse). Disse begrepene er utdypet i tabell 1. 
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Tabell 1. MINDSPACE. En beskrivelse av ni hovedkategorier av påvirkningsmuligheter ved 

bruk av atferdsinnsikt (33). 

Messenger (budbringer) Hvem som overbringer et budskap.  Budskap som kommer 

fra en autoritet, kjendis, en likemann eller liknende kan ha 

større effekt enn budskap fra en fremmed. 

Incentives (insentiver) Den økonomiske grunnsetningen om tilbud og etterspørsel 

tilsier at vi reagerer på pris og kostnader. Hvor godt 

insentiver virker kommer an på type, mengde og relasjon i 

tid.  

Norms (normer) Reglene eller forventningene som ligger i gruppen og som 

man mer eller mindre bevisst innretter seg etter. Når man 

gjør noen oppmerksom på hva «alle andre» gjør, påvirker det 

atferden. 

Defaults (forhåndsdefinerte 

valg) 

Valg som er angitt på forhånd, slik at man aktivt må velge 

det motsatte dersom man er uenig. Dette gir en dreining mot 

det forhåndsangitte valget.  

Salience (synlighet) Hva som tiltrekker oppmerksomhet. Ettersom hverdagen er 

fylt med stimuli, filtrerer hjernen bort de fleste av dem, og 

oppmerksomhet kan skapes ved for eksempel blinkende lys, 

plassering eller lignende.  

Priming 

(forhåndspåvirkning) 

Små, ofte ubevisste inntrykk fra enkeltord, bilder, lukter eller 

lignende setter i gang minner eller tanker som påvirker valg.  

Affect (følelser) Emosjoner som vekkes av forskjellige stimuli, og hvordan 

emosjonene påvirker valgene våre. Følelsene kan være 

velvære, vellykkethet, avsky og så videre.  

Commitment (forpliktelse) Å forplikte seg til eller love å gjennomføre det man ønsker å 

gjøre. Folk inngår forpliktende avtaler for å overkomme sin 

egen tendens til å utsette eller la være å gjennomføre ting 

som er i samsvar med sine egne langtidsmål. 

Ego (selvfølelse) 

 

Tendensen til å treffe valg som styrker et positivt selvbilde. 
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Empirisk kunnskap 
 

Det er få, men stadig flere treff på nudging ved søk i medisinske databaser om nudging.  I en 

artikkel i Språkspalten i Tidsskrift for Den norske legeforening var det oppgitt at et søk i 

PubMed, den største medisinske søkebasen, ga 159 treff på søkeordet «nudging» per 

26.10.2016 (7). Et tilsvarende søk i forbindelse med denne oppgaven utført 18.08.2017 ga 194 

treff. Dette utgjør en økning på 35 treff og over 22 prosent på under ti måneder.  

Søk på nudging og levevaneområdene ga kun to treff på tobakk (nudging AND tobacco), fire 

treff på alkohol (nudging AND alcohol), 13 treff på fysisk aktivitet (nudging AND physical 

activity), ti treff på trening (nudging AND excercise) og 14 treff på ernæring (nudging AND 

nutrition), elleve treff på kosthold (nudging AND diet). Alle søkene ble utført 18.08.2017.  

Det lave antallet treff på søk på kombinasjonen av nudging og de ulike levevaneområdene 

gjør at disse søkene ikke gir noen oversikt over tiltak på feltet. Det lave antallet artikler som 

er kategorisert under «nudging» kan bety at bruk av begrepet nudging ikke gir noen merverdi 

for forfattere, slik at det ikke brukes. Sannsynligvis må søk på intervensjoner som kan falle 

inn under kategorien «nudging» gjøres mer spesifikt, for eksempel gir søk på «traffic light 

label», trafikklysmerking, som kan kategoriseres som et nudgingtiltak, 12 treff på PubMed per 

18.08.2017. 

Resultatene av disse søkene kan tyde på at PubMed som er en vanlig medisinsk søkekilde, 

ikke gir oversikten over tilgjengelig kunnskap på området. I rapporten «Mulighetsrommet: 

Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?» (heretter kalt «Mulighetsrommet») er det 

gjennomført en omfattende kunnskapsoppsummering og for denne beskrives en søkestrategi 

som også bruker andre kilder for tidsskrifter enn de medisinske (10). 

Effekt av nudging  
 

For å gi svar på spørsmål om effekt av nudgingtiltak, trengs det feltstudier. I en britisk rapport 

kalt «Test, Learn, Adapt», ble randomiserte, kontrollerte studier beskrevet som et ideal. 

Rapporten inneholdt også en lettfattelig «oppskrift» for hvordan slike undersøkelser kan 

gjennomføres, og hvorfor det lønner seg å undersøke effekten av tiltak (34). Rapporten nevnte 

som eksempel et prosjekt mot kriminalitet som het «Scared Straight» som tilsynelatende så ut 
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til å ha god effekt, men målt opp mot en kontrollgruppe fant man at det hadde enda bedre 

effekt å ikke gjennomføre prosjektet. 

I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold er det beskrevet et tverrfaglig og nasjonalt 

prosjekt for å øke kompetanse om forebygging og behandling av livsstilssykdom og overvekt 

hos barn og unge, kalt Fra kunnskap til handling (35). Et delprosjekt i dette er å få økt 

kompetanse og kunnskap om forbrukeratferd for å finne tiltak som medfører at forbrukerne 

velger sunnere alternativer. Første del av arbeidet var å lage en vitenskapelig rapport om 

forbrukeratferd. Dette arbeidet ble gjennomført som et samarbeid mellom NOFIMA, SIFO, 

Universitetet i Oslo, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og GreeNudge, som ledet 

delprosjektet. Rapporten «Mulighetsrommet» kom i 2017 (10).  

 

Effekten av nudging på kostholdsområdet er grundig gjennomgått i rapporten, som inneholder 

en kunnskapsoppsummering basert på 30 oversiktsartikler og over 700 enkeltstudier. I denne 

rapporten har man ikke begrenset seg til den opprinnelige definisjonen av nudging, men 

bruker begrepet situasjonsbestemte virkemidler, som har videre rammer, og også inkluderer 

pris og andre økonomiske insentiver.  

Rapporten viser at det er uklart hvor store faktiske utslag de situasjonsbestemte virkemidlene 

gir på forbrukernes valg. I både oversiktsartiklene og originalartiklene er effektstørrelser 

oppgitt i noen artikler, men ikke i andre. De har særlig sett på effekt av fire virkemidler, 

nemlig plassering, merking, prisnivå/prisendringer og porsjonering. De fant at plassering 

syntes å ha mest konsistent effekt og påvirket forbrukere til sunnere valg i 60-100 prosent av 

studiene. Merking av matvarer viste betydelig effekt i 30-60 prosent av studiene. 

Symbolmerking er den merkemetoden som har best effekt og påvirker forbrukernes valg i 

dobbelt så mange tilfeller som informasjonsrike skilt. Pris er også et sterkt virkemiddel og har 

betydning i over halvparten av studiene. Regulering av porsjonsstørrelse stimulerer til å velge 

sunnere i 70 prosent av studiene.  

I oppsummeringen beskrives det at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å anbefale at 

situasjonsbestemte virkemidler kan tas i bruk og evalueres på kostholdsområdet, men at det 

trengs mer forskning for å måle hvordan de virker og for å utvikle virkemidlene til å bli 

treffsikre i lokal kontekst.  

Nøkkelhullet er en merkeordning for sunne matvarer, etablert av Helsedirektoratet og 

Mattilsynet i 2009. Det er en frivillig ordning hvor produsentene selv bestemmer om de vil 
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merke varene sine dersom disse oppfyller bestemte krav, angitt i Nøkkelhullsforskriften.  Fra 

2009 til 2010 økte omsetningen for varer med nøkkelhull med 9,3 prosent (35). 

To metaanalyser gjort på nudgingtiltak på kostholdsområdet fant at slike tiltak medførte 

statistisk signifikant økning av sunne valg.  

En metaanalyse fra 2016 som inkluderte 42 eksperimenter på nudging på kostholdsområdet, 

viste en gjennomsnittlig effekt på 15,3 prosent økning i sunne valg. (36) Studier som ble 

inkludert så på intervensjoner som endret valgarkitekturen, herunder endringer i miljøet, som 

tilgjengelighet, porsjonsstørrelser eller merking av produktene. Hvis produktenes 

næringsmessige sammensetning ble endret, for eksempel kaloriinnhold, ble disse ekskludert, 

men endring av størrelse, farge eller lukt ble inkludert. I denne metaanalysen så forfatterne 

ikke på intervensjoner som innebar direkte økonomiske insentiver.  De fleste av forsøkene 

dreide seg om endring av porsjonsstørrelser, endret størrelse på tallerkener og boller og 

endring av serveringsbestikk. Mange av intervensjonene var gjort i kontrollerte former i 

laboratorier. De konkluderte med at det mangler evidens på populasjonsnivå fordi svært få 

studier har sett på hvordan tiltakene fungerte i en virkelig setting. De anga også manglende 

evidens av langtidsvirkning og av kostnadseffektivitet av tiltakene. 

En annen metaanalyse fra 2017 så på hvorvidt nudging kunne være effektivt for å øke valget 

av frukt og grønnsaker (25). I alt ble 12 studier inkludert i metaanalysen. Utfallsmål som ble 

tatt med i metaanalysen var matvalg, salg eller porsjoner. Analysen viste at nudgingtiltakene 

hadde signifikant, men moderat effekt og at plassering og kombinerte nudgingtiltak hadde 

størst effekt.  

Når det gjelder fysisk aktivitet, er det merkeordninger og økonomiske insentiver som er mest 

studert, ifølge en kunnskapsoppsummering gjort av GreeNudge i 2017 (17). Merkeordninger 

er for eksempel plakater, skjermer, fotspor og lignende som skal oppfordre folk til å velge 

fysisk aktive valg. Rapporten beskrev en metaanalyse som handlet om effekten av 

merkeordninger som oppfordret folk til å ta trappen i stedet for heisen (37). På plakater kunne 

det for eksempel stå budskap som «Å ta trappen forbrenner omtrent fem ganger så mange 

kalorier som å ta heisen». 20 av 21 enkeltstudier som var inkludert i metaanalysen viste små, 

men signifikante endringer i bruk av trappen.  

Økonomiske insentiver kan dreie seg om belønninger, penger spart på annen transport, gratis 

lån av sykler eller lignende. For disse virkemidlene har man ikke sterk nok evidens til å 
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konkludere med at det har effekt, men dersom de økonomiske insentivene er av en viss 

størrelse så regnes dette heller ikke som nudging i henhold til Thaler og Sunsteins 

opprinnelige definisjon (1), men kommer altså inn under begrepet situasjonsbestemte 

virkemidler.  

Lovregulering har vært brukt i utstrakt grad i norsk tobakkspolitikk blant annet gjennom 

reklameforbudet fra 1973, «røykeloven» fra 2004 som forbød røyking på offentlig sted, 

forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer fra 2010 og tobakksfri skoletid fra 2013. Norge 

var det første landet til å ratifisere Verdens helseorganisasjons «Framework convention on 

tobacco control» i 2003 (38). 

 

Flere av tiltakene for å redusere tobakksbruk ytterligere kan gå inn under 

nudgingdefinisjonen. I Norge ble det fra 1. juli 2017 innført nøytrale tobakkspakker (plain 

packaging). Tiltakene innebærer at tobakkspakkene får en brungrønn farge og alle 

merkekarakteristiska forsvinner. I tillegg vil bildeadvarslene øke i størrelse. Selv om disse 

endringene er hjemlet i lov, kan de sies å være nudging i den grad at de kan endre preferansen 

for et valg, uten å ta bort andre valg. Disse forandringene endrer ikke tilgangen til 

tobakksvarer og vil heller ikke medføre bruksbegrensninger. I Australia, hvor nøytrale 

tobakkspakker ble innført i 2012, har rekruttering til tobakksbruk gått noe ned i etterkant av 

dette tiltaket (39). 

 

I kunnskapsrapporten fra 2017 er effekten av situasjonsbetingede virkemidler på tobakksfeltet 

gjennomgått (17). Merkeordninger er den type virkemidler som er mest studert.  

Det er ikke funnet sikker effekt av helseadvarsler på røykpakkene. En studie viste effekt bare 

dersom teksten var begrenset og hadde store bokstaver (40). Denne studien konkluderer at vi 

mangler robust forskning på dette feltet.  

 

Evaluering av standardiserte tobakkspakninger var også gjengitt i rapporten. Konklusjonen 

var at dette tiltaket kan redusere tobakksbruk, men forskningsmaterialet er begrenset og 

inkonsistent og viser ingen tydelige mønstre. OECD-rapporten om atferdsinnsikt beskriver et 

tiltak der røykemønstre blant flyplassbesøkende ble endret (se vedlegg 1). På Kastrup flyplass 

i København var målet å flytte røykere unna dørene på flyplassen før de tente seg en sigarett. 

Det ble laget en dedikert røykesone noen meter unna dørene slik at røykerne visste hva som 

var forventet av dem i stedet for bare hva som var forbudt. Intervensjonene var klistremerker 
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på bakken som viste en tent sigarett samt antall meter til dedikerte røykeområder, samt 

dedikerte områder for røyking i trygg avstand fra dørene, og flytting av benker fra ikke-røyk-

områdene til røykeområdene for å gi noe økt komfort i disse områdene. Resultatet av målinger 

gjort i 2013 og 2016 viste en reduksjon på 49 % i røyking i «ikke-lovlig» område (9). 

Alkoholfeltet er, som tobakksfeltet, sterkt lovregulert i Norge (41). Alkoholloven regulerer 

omsetning, tilvirkning og import/eksport, samt forbud mot alkoholreklame. Nudgingtiltak på 

alkoholfeltet må følgelig dreie seg om ytterligere å redusere bruk av alkohol innenfor 

rammene av loven.  

Kunnskapsoppsummeringen fra GreeNudge beskrev at litteraturen omtaler merkeordninger, 

feedback, pris og tilgjengelighet (17).  Artikler som handlet om pris faller utenfor denne 

oppgaven.  

Feedback på alkoholbruk så ikke ut til å ha stor effekt. En metaanalyse fra 2015 sammenfattet 

68 enkeltstudier som handlet om feedback på alkoholinntak (42). Studien evaluerte effekt av 

universell versus individuell feedback, og sammenlignet markedsføringskampanjer med 

informasjon om anbefalt drikkemønster med intervensjoner som manglet innslag av 

normgiving. Sosiale normer hindret ikke alkoholmisbruk blant studenter. Noen signifikante 

effekter ble funnet, men de var for små til å være relevante.  

Tilgjengelighet av alkohol kan påvirke alkoholforbruket, men man vet ikke sikkert. Bryden et 

al. evaluerte alkoholreklame og tilgjengelighet i form av tetthet av alkoholutsalg (43). De 

konkluderte med at tilgjengelighet og reklame kunne påvirke alkoholforbruket, og at 

ungdommer lettere kunne begynne å drikke. Resultatene var imidlertid inkonklusive, og man 

fant ikke evidens for at restriksjoner på markedsføring hadde signifikant betydning.  

Tilgjengelighet og alkoholmisbruk kan ha en sammenheng, men den er vanskelig å påvise. 

Holmes et al. konkluderte med at selv om det er mye forskning som viser sammenheng 

mellom tilgjengelighet og forbruk, og at anbefalingen om å kontrollere tilgjengeligheten er 

valid, mangler det forståelse for sammenhengen mellom tilgjengelighet, alkoholmisbruk og 

helseskade (44). 

I rapporten fra GreeNudge oppsummeres det eksisterende kunnskapsgrunnlaget (17). På 

kostholdsfeltet ble det vurdert at det finnes tilstrekkelig empirisk evidens for tiltakene. 

Plassering er det tiltaket som er funnet å ha mest gjennomgående effekt på sunne matvalg. For 

fysisk aktivitet er kunnskapsgrunnlaget vurdert som svakt. På tobakksområdet er det 
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prisvirkemiddelet som har mest signifikant effekt. Merkeordninger og tilgjengelighet viser 

ikke konsistent effekt og effekten av porsjonering er så langt svak og basert på svak empirisk 

kunnskap.  For alkoholinntak er også prisvirkemiddel og tilgjengelighet trukket frem, men det 

vises til inkonsistent effekt og svakt kunnskapsgrunnlag. For merkeordninger er både effekten 

og kunnskapsgrunnlaget svakt.   

Nudgingprosjekter i ulike land  
 

Nudging har fått global utbredelse i løpet av ganske kort tid.  I 2014 hadde 51 land offentlige 

policy-initiativ påvirket av atferdsøkonomisk tenking, ifølge en rapport (45). Dersom man 

teller med offentlige initiativ som ikke er drevet av staten, for eksempel av frivillige 

organisasjoner, viste rapporten at 135 av 196 land hadde slike initiativ. 

I utviklingsland brukes nudging blant annet i kampen mot diaré, HIV/AIDS og malaria, skjønt 

her har mange av de samme virkemidlene vært i bruk lenge før det ble kalt nudging.  

Rapporten forklarer at spredningen av nudgingtiltak i høy grad skjer ved hjelp av 

internasjonale frivillige organisasjoner. Anvendelsen av atferdsøkonomiske prinsipper foregår 

på svært ulike måter i forskjellige deler av verden. Noen dreier seg om emosjonelle responser, 

andre rasjonaliserer atferd. Det er store ulikheter i grad av åpenhet og samtykke. De offentlige 

debattene varierer mellom kulturer, og det er forskjellig i hvilken grad man samtidig har som 

mål å tilføre læring omkring eller økt forståelse av menneskelig atferd.  

«The Big Gulp Ban» var et svært kjent nudging-prosjekt fra New York City. Ordfører 

Michael Bloomberg foreslo i 2012 et forbud mot å selge brus og annen sukkerholdig drikke 

fra store beger i restauranter, kinoer og gatekjøkkentraller. Tiltaket omfattet drikkebeger 

større enn 16 ounces, som er nesten en halv liter. Formålet var å forebygge fedme og diabetes, 

og understøtte en sunnere livsstil. Tiltaket reiste interessante problemstillinger. Forslaget 

møtte massiv kritikk, og Bloomberg forklarte at det egentlig var mer et nudgingtiltak enn et 

reelt forbud. Thaler gikk offentlig ut og sa at dette var forbud, ikke nudging, mens andre 

forskere, som Hansen, mente at dette var nudging på lik linje med å servere fra mindre 

tallerkener, ettersom de som ville ha mer brus bare kunne kjøpe en til. Debatten ble et 

eksempel på hvordan forskerne og myndighetene fortsatte å diskutere de grunnleggende 

elementene i nudging-konseptet (46). «The Big Gulp Ban» tapte i retten, og New Yorks 

befolkning danset i gatene for at de kunne velge størrelsen på egen brus som de ville (47).  
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OECDs rapport om global bruk av atferdsinnsikt på ulike områder inneholder også mange 

eksempler fra helseområdet (9). Disse er oppsummert i vedlegg 1. Eksemplene viser stor 

variasjon både geografisk og faglig. Noen av dem omhandler primært økonomiske insentiver. 

Dette kategoriseres som atferdsinnsikt, men vanligvis ikke som nudging.  

Myndigheter over hele verden tar i økende grad bruk atferdsinnsikt når de utvikler sine tiltak. 

Den engelske regjeringen opprettet Behavioral Insights Team (BIT) i 2010. BIT tester og 

designer tiltak som blant annet fremmer helsen (48). BIT var fram til 2014 et 

myndighetsorgan, men ble delvis privatisert i 2014. I samarbeid med ulike departementer og 

offentlige instanser jobber BIT med å legge til rette for gode valg.  

Det største norske initiativet for å fremme nudging er GreeNudge, som ikke er en 

myndighetsbasert organisasjon, men en ideell stiftelse. GreeNudge har særlig konsentrert seg 

om miljø- og bærekraftsspørsmål, men har i 2017 også utarbeidet to rapporter om 

atferdsinnsikt på levevaneområdene (10, 17). 

 

Etikkspørsmål rundt nudging  
 

Kritikken mot nudging fremstår todelt.  Kritikken peker på de underliggende etiske og 

filosofiske prinsippene som ligger til grunn for nudging, og på sosio-politiske konsekvenser 

og eventuell urettferdighet i fordeling som kan oppstå dersom man bruker nudging til fulle i 

folkehelsearbeidet (49). 

Hansen henviste til den etiske debatten og skrev at en vedvarende og sentral anklage i den 

etiske debatten er at nudging virker gjennom å manipulere folks valg (6). Denne påstanden er 

viktig av to grunner. For det første kan dette se ut til å være i strid med demokratiske 

prinsipper. For det andre er det eksempler på at effekten av nudging ser ut til å avta når 

nudgingen blir transparent. Det har vært reist en påstand om at nudging inviterer til 

maktmisbruk fra teknokrater. I Europa har denne kritikken vært ledsaget av en bekymring om 

at nudging blir brukt som en unnskyldning for å bremse reguleringer, for å få en mer 

libertariansk stat (6). I USA er kritikerne mer opptatt av hvorvidt nudging er statlig 

paternalisme i forkledning og at nudging svekker vår autonomi og vår evne til å treffe 

moralske valg på egne vegne. 
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I tillegg til disse store prinsipielle spørsmålene er det knyttet etiske problemstillinger til ulike 

virkemidler som kan brukes for å påvirke valgsituasjoner. Artikkelforfatterne Blumenthal-

Barby og Burroughs har sammenfattet flere etiske dimensjoner som bør vurderes når man vil 

iverksette ulike tiltak (50), og disse er presentert i tabell 2. 
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Tabell 2. Etiske problemstillinger tilknyttet ulike nudgingkategorier. Etter Blumenthal-Barby 

og Burroughs (50). 

Tiltak Etiske problemstillinger som bør vurderes 

Insentiver 

 

- Mengde og type insentiver som brukes 

- Om insentivene vil påvirke negativt de som har størst behov eller 

resultere i urettferdighet 

- Om insentivene vil skade pasient-legeforholdet 

- Om insentivene er rettet mot riktig målgruppe 

Forhåndsdefinerte 

valg 

 

- Om folk er oppmerksomme på at det er satt et forhåndsdefinert valg og 

om det er enkelt å velge seg ut av dette 

- Om de forhåndsdefinerte valgene medfører urettferdighet, skader svake 

eller marginaliserte grupper eller om det har blitt gjort tiltak for å møte 

disse utfordringene 

Tydelighet, 

synlighet og 

følelser 

- Om det som presenteres er sant og nøyaktig i motsetning til overdrevet 

eller legges frem på en gal måte 

- Om mottakeren vil reagere negativt på det som presenteres 

- Om målet helliger middelet ved at det å omgå menneskers evne til 

rasjonell tenkning er gjort for et høyverdig mål 

- Om det kan rettferdiggjøres å bruke virkemidler som taler til følelsene i 

stedet for rasjonelle argumenter 

Normer og budskap 

 

- Om informasjonen om hva «folk flest gjør» er riktig og nøyaktig 

- Om bruken av sammenlikninger og normer vil gjøre mer godt enn skade 

i lys av at hva «folk flest gjør» ofte er galt 

- Om maktbalansen mellom avsender og mottaker har blitt vurdert 

Forhåndspåvirkning 

 

- Om det er relativt enkelt for folk å velge en annen vei enn den blir 

forhåndsinnstilt mot 

- Om underbevisst forhåndspåvirkning blir gjort for en god grunn og har 

kunnskapsbaserte endemål 

- Om det kan rettferdiggjøres å bruke underbevisst forhåndspåvirkning i 

stedet for rasjonelle argumenter 

Forpliktelser og 

selvfølelse 

- Om det kan rettferdiggjøres å henvise til egoet i stedet for rasjonelle 

argumenter og om det er brukt for å oppnå noe godt mer enn skade 

- Om mennesker forplikter seg til selvdestruktive endemål 

- Om forpliktelsene er til langtidspreferanser eller flytende preferanser 
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Metode 
 

Kvalitativ metode 

Forskningsspørsmålet avgjør hvilken vitenskapelig metode som er best egnet for studien. 

Kvalitativ metode egner seg til å avdekke «erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger, 

motiver og holdninger» (51). Vårt studiespørsmål dreier seg ikke om hvilke meninger som 

finnes om fenomenet nudging, men hvilke tanker nettopp denne gruppen, de sentrale aktørene 

på folkehelseområdet, har om temaet. Informantene er spurt i kraft av sin rolle og ikke i kraft 

av sin person eller bakgrunn.  

Fenomenologi dreier seg om hvordan et fenomen oppleves fra den aktuelle personens ståsted. 

Deskriptiviteten, beskrivelsen, er det grunnleggende i den fenomenologiske metoden som ble 

grunnlagt av den tyske filosofen Edmund Husserl (52). Når vi spør om hvilken kjennskap og 

vurdering sentrale helseaktører har til begrepet nudging, er «fenomenet» vi undersøker i 

utgangspunktet deres forståelse, fortolkning og vurdering. Kvalitativ metode og et 

fenomenologisk perspektiv er derfor valgt til vårt prosjekt hvor vi har gjennomført 

fokusgruppeintervjuer, transkribert disse og analysert intervjuene med systematisk 

tekstkondensering (53). 

Fokusgrupper 
Vi har benyttet fokusgrupper. Malterud skriver at fokusgrupper egner seg særlig godt «hvis vi 

vil lære om erfaringer, holdninger eller synspunkter i et miljø der mange mennesker 

samhandler» (51).  Puchta og Potter (54) har kategorisert tre ulike tilnærminger til 

fokusgrupper: eksplorerende, objektiv og undersøkelse av fenomener. Eksplorerende er 

kjennetegnet av at temaet er ukjent for forskeren, mens den objektive konsentrerer seg om å 

studere årsakssammenhenger. Undersøkelse av fenomener er mye brukt i 

markedsundersøkelser for å få forståelse for kunders meninger og oppfatninger. Vår 

fokusgruppe må sies å være eksplorerende, ikke fordi temaet nudging var ukjent, men fordi vi 

ikke kunne forutsi hva våre respondenter ville si om egen kjennskap til temaet.  

Vi har gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med representanter fra henholdsvis 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og den norske NCD-alliansen.  
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Utvalg 
Til fokusgruppeintervjuene var det samlet representanter fra sentrale, upolitiske aktører som 

har betydning for utforming og evaluering av tiltak på folkehelseområdet i Norge. 

Beslutningstakere for metoder i folkehelsearbeidet sitter blant annet i de utøvende organene i 

statlig helseforvaltning. Politikken vedtas av Stortinget og oppdragene for å følge opp vedtatt 

politikk gis fra Helse- og omsorgsdepartementet til de underliggende virksomhetene.  

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og får sitt oppdragsbrev fra 

departementet. Helsedirektoratets divisjon for folkehelse har myndighetsoppgaver på 

levevaneområdene, herunder forvaltning av alkoholloven og tobakksskadeloven. 

Helsedirektoratet får i oppdrag å spille inn tiltak til politisk ledelse samt får ansvar for å utføre 

vedtatt politikk.  

 

Folkehelseinstituttet er også underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og får sitt 

oppdragsbrev fra departementet. På folkehelseområdet har Folkehelseinstituttet en viktig rolle 

som kunnskapsprodusent, og lager blant annet kunnskapsoppsummeringer og evaluerer tiltak.  

 

De frivillige organisasjonene er viktige aktører på folkehelseområdet, både som lobbyister 

overfor politikere og som selvstendige aktører som gjennomfører tiltak, for eksempel 

kampanjer, kursvirksomhet og rådgivning. De frivillige organisasjonene har sterkt lokalt 

engasjement i tillegg til å være en sentral aktør som jobber mot myndighetene. I Norge har 

Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for 

folkehelsen og Diabetesforbundet gått sammen og dannet den norske NCD-alliansen
1
 (NCD- 

non communicable diseases – ikke-smittsomme sykdommer).  

 

Et strategisk utvalg settes sammen på en slik måte at det skal gi best mulig svar på 

problemstillingen. Deltakere til fokusgrupper ble rekruttert ved å kontakte de utvalgte 

institusjonene via divisjonsdirektøren i folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet og tilsvarende 

område i Folkehelseinstituttet. Vi ba om mulighet for ledere på avdelingsnivå i disse 

divisjonene til å delta i fokusgruppe om nudging. For å nå NCD-alliansen kontaktet vi 

koordinatoren som i 2017 sitter i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fra Helsedirektoratet 

stilte seks personer fra ledergruppen. Fra Folkehelseinstituttet deltok tre personer fra 

                                                           
1
 Etter at vi gjennomførte studien har også Rådet for psykisk helse blitt inkludert i den norske 

NCD- alliansen.  
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ledergruppen. Det var ett forfall fra den avtalte gruppen. Fra NCD-alliansen stilte tre 

representanter som jobber med tiltak og påvirkningsarbeid. Også her var det ett forfall fra den 

avtalte gruppen. I rekrutteringsarbeidet hadde vi ikke kontakt med enkeltpersoner i gruppene.  

 

Utvalget ble gjort med bakgrunn i roller og ikke personer. Hvilke personer som satt i 

ledergruppen i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet, i områdeledelsen på 

Folkehelseinstituttet og som rådgivere i de frivillige organisasjonene, var ikke årsaken til at 

disse ble valgt ut, men at de hadde den posisjonen de hadde og utfra dette hadde 

påvirkningsmulighet på utøvelse av folkehelsepolitikk og utforming av tiltak. Dette kalles 

metodologisk et «kritisk utvalg» med tanke på at informantene er valgt ut ikke bare fordi de 

forventes å ha mye informasjon om temaet nudging, men også fordi de innehar de rollene vi 

etterspør i vårt studiespørsmål (55). Gitt rollene i helseforvaltningen og de frivillige 

organisasjonene på folkehelseområdet så kan det også sies å være et teoretisk utvalg hvor 

informantene er valgt fordi de antas å kunne gi informasjon basert på tilgjengelig teori. 

 

Fokusgruppen fra NCD-alliansen besto av tre informanter, alle kvinner. De representerte 

Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. De hadde jobbet innen feltet fra to til 

seks år.  

 

Fokusgruppen fra Helsedirektoratet besto av seks informanter, fire kvinner og to menn. Alle 

var linjeledere i Folkehelsedivisjonen. De hadde jobbet i sine nåværende stillinger eller i feltet 

fra under et år til ti år. 

 

Fokusgruppen fra Folkehelseinstituttet besto av tre informanter, en kvinne og to menn. To av 

informantene hadde jobbet mye med forskning og undervisning. De hadde jobbet i nåværende 

stillinger eller i feltet fra ni til 25 år.  

 

Av anonymiseringshensyn gjengis ikke informantenes yrkesbakgrunn. Informantene hadde 

både samfunnsvitenskapelig og helsefaglig bakgrunn.  
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Gjennomføring og analyse 

Det ble i forkant av intervjuene utarbeidet en intervjuguide. Denne ble diskutert med 

veilederne. Etter første fokusgruppeintervju ble det gjort små endringer, blant annet spurte vi 

om hvordan de var blitt introdusert for begrepet. Etter andre fokusgruppeintervju ble guiden 

ikke endret. Den endelige intervjuguiden er vedlagt i vedlegg 2.  

Studien ble søkt godkjent gjennom NSD (Norsk senter for forskningsdata) med 

søknadsnummer 54007. Godkjenning ble mottatt 16. mai 2017 etter gjennomgang av 

personvernombudet, og det ble gitt tillatelse til oppstart, se vedlegg 3. 

Tre fokusgruppeintervjuer ble gjennomført i perioden fra 19. mai 2017 til 9. juni 2017. Det 

første intervjuet ble gjennomført med informanter fra NCD-alliansen i Helsedirektoratets 

lokaler. Det andre intervjuet ble gjennomført med informanter fra folkehelsedivisjonen i 

Helsedirektoratet, også i deres lokaler. Det tredje intervjuet ble gjennomført med informanter 

fra Folkehelseinstituttet i deres lokaler. En av informantene deltok på videooverføring.  

Alle informantene signerte skriftlig samtykke til å delta i studien. Samtykkeskjemaet er 

vedlagt som vedlegg 4.  

Alle intervjuene ble gjennomført av begge forfatterne i fellesskap. Alle 

fokusgruppeintervjuene startet med en nærmest likelydende introduksjon, der hovedtemaene i 

intervjuet ble gjennomgått. Alle intervjuene var temmelig tro til intervjuguiden, men av og til 

ble det stilt utdypende spørsmål.  

Intervjuene ble tatt opp digitalt på lydfiler. Det ble i tillegg gjort detaljerte notater under 

intervjuene. Etter hvert intervju hadde forfatterne et oppsummerende møte for diskusjon av de 

umiddelbare inntrykkene, og problemstillingene ble diskutert og notert. Opptakene ble i 

tillegg transkribert og anonymisert i henhold til etiske retningslinjer.  

Tekstene ble analysert med systematisk tekstkondensering, som er en fire trinns 

analysemetode inspirert av Giorgi og utviklet og modifisert av Malterud (56). Aktuelle 

kategorier ble utviklet på bakgrunn av den transkriberte teksten. Videre ble tekstene kodet og 

det ble gjort noen rekategoriseringer etter at meningsbærende elementer hadde blitt diskutert 

for å finne en felles forståelse. Til slutt ble resultatene rekontekstualisert mot datamaterialet 

for å finne likheter som styrket funnene våre og ulikheter som svekket dem. De aktuelle 
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kategoriene presenteres i resultatdelen som tekstoppsummeringer med noen illustrerende 

sitater. Deltagerne i studien fikk tilbud om å lese gjennom sine sitater. En av deltagerne takket 

ja til dette, og meldte tilbake med enkelte språklige tydeliggjøringer, som alle er innarbeidet i 

studien. Ingen av disse endringene ga stoffet nytt meningsinnhold, førte til endringer av 

analysen eller drøftingen av funnene. 
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Resultater 

Informantenes definisjoner av nudgingbegrepet 
 

Definisjonene varierte noe blant informantene, men mange nevnte at man dytter folk i riktig 

retning, uten at de bevisst tenker over hvordan de påvirkes. Det ble sagt å være noe positivt 

ved det, og mange positivt ladede ord ble brukt, som å hjelpe, gi en vennlig påminnelse, peke 

på et ønsket valg, lose folk, gjøre det enklest mulig for folk å ta de sunne valgene. Nudging 

ble kalt «en mykere måte å få folk til å endre atferd» (HDIR4). De fleste presiserte at 

valgfriheten må opprettholdes. Det handler ikke om tvang, og andre muligheter må ikke 

fjernes. Noen presiserte at det har med arkitektur eller det fysiske miljøet å gjøre, og at det er 

snakk om visuelle virkemidler.  En informant oppga følgende definisjon:  

 

«Nudging er å legge til rette fysiske miljøbetingelser på en slik måte at det skal få en 

ønsket effekt på atferd uten at man i utgangspunktet begrenser atferdsalternativene.» 

(FHI1) 

 

Avgrensninger for begrepet nudging 
 

På spørsmål om hvordan begrepet skal avgrenses, fremkom det endel usikkerhet som ble 

tydelig gjennom forskjellige eksempler. Noen mente at argumentering og kampanjebudskap 

er nudging. Andre sa at fysisk tilrettelegging som bygging av sykkelstier var gode eksempler 

på nudging, mens noen mente at det måtte mer innsats til, som for eksempel sykle til jobben-

aksjonen. Utsagn som «jeg vet ikke helt hva som er innafor og hva som er utafor dulting, jeg» 

(HDIR1) var betegnende.  

Informantene korrigerte både seg selv og hverandre i løpet av fokusgruppeintervjuene på 

områdene lovendring og økonomiske insentiver.  Noen mente at røykeloven er nudging 

ettersom den har så god effekt. En av informantene satte litt forsiktig en grense, og modererte 

med bruk av ordene «egentlig» og «for meg» i følgende utsagn: 

 «Lovendringer er egentlig ikke nudging. Det er en lov, og sånn er det… når det blir 

fast, vedtatt, bestemt, lov, forskrift, da forsvinner vi litt vekk fra nudging for meg.» 

(HDIR6)  
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En annen sier:  

«Jeg tenker sånn at økonomi og jus ikke er nudging.» (HDIR5) 

 En informant påpekte at nudging nettopp er kommet inn for å erstatte forskriftsarbeid. En 

annen eksemplifiserte med at på noen områder var lov og forskrift helt nødvendig for å 

begrense folks handlingsalternativer, som ved alkohol og bilkjøring. For dette området var det 

behov for klar lovgiving med klare strafferammer for overtredelser. Når det gjaldt 

økonomiske insentiver, ga informantene uttrykk for forskjellige meninger om hvorvidt dette 

kunne kalles nudging. Igjen ble det argumentert med at siden det påvirker atferd så effektivt, 

måtte det inngå i nudging. Usikkerheten kom til uttrykk med utsagn som: 

«Det er vanskelig å si hva som er grensen her.» (HDIR1) 

«Jeg tenker på det mer som et strukturelt virkemiddel enn nudging.» (HDIR5) 

Noen informanter mente at mye tekst, mye forklaring eller mange argumenter var virkemidler 

som ikke kom inn under nudging. For disse informantene var det visuelle uttrykket viktigere, 

og dersom tiltaket innebar store mengder tekst, ville det være noe annet enn nudging. Andre 

trakk grensen ved mye formaninger eller moraliserende pekefinger. Moralisering var ikke en 

ønsket rolle verken for myndigheter eller organisasjoner, noe som ble begrunnet slik:  

«Fordi vi veit jo at det ikke funker.» (NCD1)   

Tiltak som går på å endre det sosiale miljøet eller endring av normer ble også forklart å være 

virkemidler som faller utenfor nudging, med «et annet vokabular og en annen tenkemåte». 

(FHI1)  

Hvordan informantene var blitt kjent med begrepet 
 

Begrepet var relativt nytt for informantene. En av informantene som jobbet med forskning, 

beskrev det slik:  

«Jeg er enig i at det er et veldig lite brukt begrep i hvert fall i den type litteratur som 

jeg leser.» (FHI3)   
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En annen informant tok et historisk tilbakeblikk på begrepet og beskrev at tankene var kjent 

fra økologisk psykologi, men at selve begrepet kom fra atferdsøkonomer i 2008, og etter hvert 

ble introdusert til folkehelsefeltet. Flere fra direktoratet oppga at de ble introdusert for 

uttrykket gjennom et oppdrag fra politikerne om å bidra til underlag til folkehelsemelding. 

Noen informanter kjente begrepet fra tidligere, mens andre hadde lært det nylig.  

Holdninger til begrepet blant informantene 
 

Informantene fra Helsedirektoratet beskrev at det var motstand mot begrepet da det først ble 

introdusert. Noen sa at de hadde vært litt barnslige og latterliggjort begrepet, også fordi det 

ikke var noe nytt. Begrepet ble hetende dulting på norsk. To av informantene ga imidlertid 

uttrykk for at de ikke ønsket å bruke begrepet, mens en tredje sa at han ikke hadde tatt 

begrepet med i sine foredrag, selv om det tematisk kunne høre hjemme der.  

«Jeg kan angre litt på det nå at jeg ikke har gjort det, fordi det er et godt supplement 

til de andre tingene.» (FHI1)  

En informant beskrev prosessen med å innføre begrepet på tidligere arbeidsplass som litt 

strevsom, men at innføringen var gjennomført. 

«Det var et begrep og et ord som var diskutert, som en balet litt med hvor tungt man 

skulle ta om bord, og jeg opplevde at alle tok det helt om bord.» (FHI2)  

En av informantene ga uttrykk for at begrepet innebar en avgrensning av virkemiddelsettet i 

folkehelsearbeidet. Denne informanten beskrev at begrepet rekonseptualiserer noe en har gjort 

i mange år og samtidig gir folkehelsepolitikken færre muligheter:  

 

«Som om en definerer ut en del virkemidler og sier at dette bør ikke være en del av 

folkehelsepolitikken, vi avgrenser oss til nudgingbegrepet sin ramme. Det er ikke 

nyttig.» (FHI2) 

Det ble beskrevet at gjennom innføringen av dette begrepet settes et skille for 

virkemiddelsettet på folkehelseområdet basert på en definisjon av begrepet. Dette kan 

skrumpe inn handlingsrommet, mente informanten. 

Informanten var ikke negativ til det å innføre nye begreper. Nye begreper kan skape bevegelse 

hos andre aktører, som nye ideer, nye tanker og nye mulighetsrom. Informanten var imidlertid 
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usikker på om nudging var et begrep som forløser noe nytt, utover en mulig effekt på 

alliansebygging. 

 «Man må være villig til å gå et stykke med å tenke alliansebygging med positive 

krefter, da, og at nudging er et virkemiddel for å oppnå resultater gjennom det. Kan 

være.» (FHI2) 

Aksept for innholdet i begrepet 
 

Innholdet i begrepet ble akseptert av informantene, noe som kan eksemplifiseres med 

følgende utsagn:  

«Jeg nudger i vei, men bruker ikke begrepet.» (HDIR3)  

 «Det som blir frontet er jo på en måte de tiltakene man finner på  da, for å dulte folk i 

riktig retning. Og det blir jo ofte godt mottatt, føler jeg.» (NCD3)  

Man gjenkjente innholdet fra Ottawa-charteret fra 1986, hvor det var et slagord at sunne valg 

skal være det letteste valget. Mens noen informanter var kritiske og mente at det er ingenting 

nytt i begrepet i seg selv, var det andre som så på nudging som en naturlig fortsettelse av 

health promotion, helsefremmende arbeid, og mente at det bidro til å gjøre nudging mer 

akseptabelt og mer akseptert i folkehelsesammenheng. Særlig var arbeid for tilgjengelighet 

gjenkjennelig fra tidligere satsinger.  

Informantenes tanker om politiske holdninger til nudging 
 

Flere ga uttrykk for at begrepet var mye brukt i det politiske Norge, og at det var en politisk 

forventning om at det offentlige i større grad skal iverksette slike tiltak.  

«Det er et politisk begrep og det er en tung del av politisk retorikk.» (FHI2)  

Noen mente at sittende regjering med Høyre og Fremskrittspartiet var veldig positive til 

nudging. En av informantene forklarte at nudging hadde stor appell til denne regjeringen 

ettersom en del av høyresidens ideologi er at man skal unngå å tvinge enkeltindivider, og at 

folk ikke skal påføres unødvendige restriksjoner. Flere mente at opposisjonspartiene antagelig 

ikke vil være mot nudging, men på den annen side mer villige til å bruke reguleringer. 

Informantene fra Helsedirektoratet var tydelige på at de måtte forholde seg til politiske 
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føringer. Samtidig beskrev enkelte at det var direktoratet som utformet tiltak som man lettere 

kunne selge politisk. En av informantene beskrev det slik:  

«Vi er litt opportunister i forhold til hvilket politisk regime det er. Når det er et politisk 

regime som er opptatt av folks valg og valgmuligheter så er nudge en type virkemidler, 

da synes vi det er en god ide. Når vi er i et politisk regime som gjerne vil bestemme 

med forbud og påbud så synes vi det er god ide. Vår jobb er å fremme folkehelsen 

innenfor de politiske rammer som gjelder til enhver tid.» (HDIR6) 

Områder der nudging kan fungere godt 

 

Så å si alle informanter oppga at levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og 

tobakk var aktuelle områder der nudging ble eller burde bli benyttet. Dette begrunnet en av 

informantene med at behovet også er størst på de feltene der man ønsker å påvirke folk til å 

velge noe annet enn det de allerede gjør. En av informantene mente at dette kan skje i 

samarbeid med næringslivet, og at begrepet kan være nyttig i et slikt samarbeid. 

   

«Særlig for ernæringsfeltet og fysisk aktivitet, det er der du kan se at ordet nudging gir 

litt mening, utforsker handlingsrom inn mot næringslivet. Og så trenger man et 

konsept eller et begrep. Og der ser jeg at nudging kan ha noe ved seg, og 

Nøkkelhullsmerkingen og disse tingene som vi har jobbet mye for å få til er eksempel 

som dette passer innafor, som er i kjernen av en sånn type innramming. Og dette med 

plassering av varer i butikk og alt det der som vi nå har snakket om. Kanskje der vil 

begrepet hjelpe forvaltningen da, til å se hvilket mulighetsrom som finnes mot 

næringslivet og inn i den dialogen som skal gå der.» (FHI2) 

 

I tillegg var det flere av informantene som oppga at det var svært viktig å bruke nudging innen 

miljøvernfeltet og søppelhåndtering. Noen mente at det ikke var noen grenser for hvilke 

områder som egnet seg for å anvende nudging, men peker mest på forebyggende områder som 

mat, fysisk aktivitet og miljø. Tiltakene som ble nevnt av informantene er med på å tegne et 

bilde av kjennskapen de har til begrepet. Disse er gjengitt i tabell 3. 
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Tabell 3. Tiltakene informantene oppga på levevaneområdene 

Fysisk aktivitet Ernæring Tobakk Alkohol 

#tatrappa Nøkkelhullsmerking Vareplassering «Ett glass er nok» 

Paradistepper Brødskala’n Standardiserte pakninger «AV-OG-TIL» 

Dine 30 
Kalorimerking på 
restaurantmenyer Røyke på avsatt område  

Aktivitetsparker Vareutvalg på bensinstasjoner 
 

 

Grøntarealer Presentasjon og hylleplassering 
 

 

Turstier Kantinedesign 
 

 

Sykkelveier Valg av møtemat 
 

 

 
Tallerkenstørrelse 

 
 

 
Saltpartnerskapet 

 
 

 
Gratis skolefrukt 

 
 

 

I de følgende avsnittene vil informantenes uttalelser vedrørende hvert av de fire 

levevaneområdene fremheves. 

Fysisk aktivitet 

 

På det første området, økt fysisk aktivitet, hadde informantene mange eksempler på tiltak som 

var iverksatt, noe som kommer tydelig fram av ovenstående tabell. I prosjektet #tatrappa var 

merking av fotspor til trappa et virkemiddel for å få folk til å velge trapp i stedet for heis. 

Dette ble særlig gjennomført på sykehus i forbindelse med Verdens aktivitetsdag. Noen 

nevnte et paradisteppe som ble lagt ut på jobb under sykle til jobben-aksjonen, og beskrev at 

dette tiltaket i hvert fall i en periode økte aktiviteten på arbeidsplassen:  

«De første dagene så hopper jo folk på den, så begynner de bare å gå.» (NCD2)  

Andre nevner det offentlige initiativet Dine30, og presiserer at dette har et positivt budskap: 

«Du trenger bare 30 om dagen». Et annet budskap har vært forsøkt på plakater på busser og 

trikker for å få folk til å ta kortere reise med offentlig transport, og heller gå det siste stykket: 

«Hva med å gå av et stopp før?» og «Er du lett å lufte?» Andre tiltak som ble nevnt var større 

satsinger, for eksempel på aktivitetsparker, som kommuner har fått tilskudd til å bygge, ifølge 

en informant: 

«Og bare det at det står en aktivitetspark der, gjør jo at du kanskje velger å stoppe 

opp og tester ut apparatene.» (NCD1) 



  

   33 
   

Universelle tiltak som å anlegge grøntarealer og lage turveier ble av en informant nevnt som 

eksempler på nudging for å få flere til å bevege seg. Å prioritere å lage turstier fremfor nye 

fotballanlegg kunne bidra til at flere kunne bevege seg mer, mente en informant. Noen nevnte 

satsing på sykkeltraséer i trafikken som et slikt tiltak, og at bedre merking av sykkelstier og 

måking av sykkelstier har gjort noe med folks atferd på sykkel. En informant sa:  

«Jeg ser at det gir syklister mer oppmerksomhet i trafikken. Og det er en type litt sånn 

politisk dytting, fordi folk føler seg tryggere.» (HDIR4)  

Sykkelstier var også nevnt som et eksempel på at så store strukturelle endringer er for store 

prosjekter til at det bare kan kalles et lite dult i riktig retning, og at det da ikke kan komme inn 

under begrepet nudging.  

Ernæring 

 

På det andre området, ernæring, er det også nevnt mange eksempler på tiltak for å påvirke 

forbrukeren i valgsituasjonen. Ett av dem er merking av varer, for eksempel 

nøkkelhullsmerking, grovhetsskalaen på brød og kalorimerking av menyer på restauranter i 

New York. Satsing på vareutvalg er også nevnt:  

«Det tenkte jeg senest på i går når jeg var på bensinstasjonen og så at det bare bugnet 

med boller og pølsemenyer.» (HDIR1) 

I butikkene er presentasjon og hylleplassering av sunne eller usunne varer en direkte 

påvirkning på forbrukeren. Dette er produsentene helt åpne om overfor myndighetene, noe 

som fremkommer av følgende uttalelse:  

«Når det gjelder Cola zero som nå heter Cola zero sugar, så sa han jo helt klart og 

tydelig at vi er helt avhengig av en god hylleplassering i butikkene for at forbruker 

skal kjøpe dette produktet.» (HDIR1)  

Begrunnelsen for at hylleplassering var viktig for å øke salget, var at avgjørelsene skjer 

hurtig, og at valgsituasjonen bare tar noen sekunder, slik en informant beskrev. 

Vareplassering enten i starten av butikken eller rett ved kassen var nevnt som tiltak som 

fremmer innkjøp. Om det var godteri eller frukt og grønt ved disken ville være avgjørende for 

hvilken vare folk kjøpte, opplyste en informant. En annen fortalte om dagligvarekjeder som 

satser på plassering av frukt og grønt-avdelingene ved inngangen. Denne satsingen ble 
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forklart med at når en kunde kommer inn og frukt og grønt-avdelingen er det første kunden 

ser, vil kunden kjøpe mer enn hvis disse varene er litt bortgjemt inne butikken. Plassering av 

varer var også nevnt som et nudgingtiltak i kantiner, der det er kortere vei fra innkjøp til 

inntak. Informanten hadde egen erfaring med at i kantiner hvor salatbaren er det første kunden 

møter, kjøper man oftere salat. En informant mente at frukt som møtemat vil påvirke til å 

spise sunnere uten at man tenker på det. Serveringsformen kunne også påvirke inntaket, og 

her var det en informant som hadde en personlig erfaring med at det var lettere å få barn til å 

spise frukt når de fikk servert biter som det var lettere å forsyne seg av. Tallerkenstørrelsen 

kunne påvirke hvilke mengder som blir spist, og dette var ifølge flere informanter forsøkt i 

hoteller og i kantiner. I en kantine som var drevet av et selskap som inngikk i EAT-

partnerskapet, ble det servert små varmretter og ingen dessert. Av direkte politiske initiativ 

ble saltpartnerskapet nevnt som eksempel på nudging:  

«Saltpartnerskapet – redusere salt i mat, sukker i mat, det er sånne store politiske 

initiativ som egentlig, på en måte er litt nudging.» (NCD2).  

På samme måte opplevde Helsedirektoratet at intensjonsavtalen hadde en viss smitteeffekt, og 

at flere interessenter ønsket å delta for å være med i ‘det gode selskap’:  

«Sånn som det møtet vi hadde om intensjonsavtalen i dag, … den derre 

bensinstasjonkjeden ville gjerne være med.… og jeg bare så fint, dere selger jo masser 

av pølser og boller. Da virker det jo, når flere ønsker å være en del av fellesskapet, en 

plass i solen» (HDIR1) 

Gratis skolefrukt var et politisk initiert prosjekt som er avsluttet, og dette ble også kategorisert 

som nudging av en av informantene.  

«Men det var jo et eksempel på nudging. Nå er det eksempel på det motsatte. På betalt 

frukt.» (HDIR2)  

Tobakk  

 

På det tredje området, tobakk, var særlig to tiltak løftet frem som eksempler på nudging, 

nemlig vareplassering og standardiserte pakninger. Begge områdene er regulert, og 

informantene fortalte at tobakksindustrien i sin tid saksøkte staten på grunn av forbudet mot 

synlig oppstilling av tobakksvarer. Dette ble tatt som et eksempel på hvor viktig 
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hylleplassering er, og at tobakksindustrien sterkt ønsker å vise fram varene sine. Påbudet om 

standardiserte tobakkspakninger ble av en informant kalt folkehelsepolitisk nudging fra staten.  

Virkningsmåten til standardisert tobakkspakning ble av en informant beskrevet som nudging 

som gjør det mindre attraktivt å røyke ved at pakken er mindre fristende å kjøpe i 

valgøyeblikket.  

 

«Det er jo nudging for å få folk til, gjøre det enda mindre attraktivt å røyke. Du kan 

fortsatt kjøpe sigarettpakken, men den ser veldig kjip og dårlig ut.» (NCD2)  

 

En informant mente at det var sannsynlig at tobakksindustrien ville saksøke staten igjen på 

grunn av de reklamefrie tobakkspakningene, og forklarte dette på denne måten:  

 

«Fordi da har jo ikke de noen steder å markedsføre.» (NCD1)  

 

En av informantene beskrev en studie fra Kastrup flyplass der man hadde brukt nudging-

elementer for å påvirke røykere til å la være å røyke på upassende steder, men heller bruke 

røykeområder. Tiltaket ble nøye beskrevet:  

 

«Det ble laget plakater og symboler med et spesielt design for røykere som kom ut av 

flyene og inn i avgangshallen. Røykere som skulle ut av flyet og var skikkelig 

røykesugne, kunne med en gang se symboler, bilder av sigaretter og sånn. Og de viste 

med en gang hvor mange minutter det var til nærmeste sted de kunne røyke.» (FHI1)  

 

Informanten beskrev videre hvordan tiltaket hadde en veldig stor effekt. Røykerne endret 

atferd og gikk mot det avsatte røykeområdet, og det ble en kraftig nedgang i antall personer 

som røykte rett utenfor inngangene til sjenanse for andre. 

Alkoholbruk 

 

På det fjerde området, alkoholbruk, var bruk av nudging mer omdiskutert. Noen mente at her 

er det mer behov for lovregulering, og at nudging derfor vil være uaktuelt og ikke passer så 

godt til temaet alkohol. Andre mente at siden området allerede er regulert, vil mye nudging 

ikke være tillatt, ettersom nudging opprettholder valgalternativene. De strenge reguleringene 

som eksisterer for markedsføring av alkohol, hindrer bruk av nudging på dette området, mente 
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en informant. På den annen side ble nudging fremhevet som mulig innenfor den tillatte bruken 

av alkohol. Kampanjen «Ett glass er nok» ble nevnt som et aktuelt eksempel. Andre mente at 

mer nudging kunne vært iverksatt på alkoholfeltet, men at det ikke gjøres fordi alkoholbruk er 

tabubelagt og ikke blir snakket om.  

«Vi snakker om det på gravide. Ellers så er alkohol en veldig stor del av kulturen vår. 

Der tenker jeg nok at vi kanskje kunne brukt begrepet på en positiv måte for det å ta 

fatt i alkohol er litt komplisert og det er litt sånn privat.» (HDIR4)  

Flere informanter ga uttrykk for at budskap om alkoholbruk ble dårlig mottatt. En 

representant for NCD-alliansen roste en annen fordi dennes organisasjon hadde gått ut med et 

budskap om alkohol, og sa: 

 «Men alkohol er jo kjempevanskelig, dere var jo kjempetøffe som turte å ta i det, det 

gjorde ikke vi.» (NCD2) 

Reaksjonene informantene fra NCD-alliansen hadde fått, tydet på at mottakerne tar 

alkoholbudskap veldig personlig. Det førte til at man i stedet ville rette kampanjen mot 

arbeidslivet, gjennom alliansen «AV-OG-TIL». Selv om budskap ble forsøkt gitt i 

folkehelseperspektiv så oppfattet mange den som et personlig angrep og at akkurat de måtte 

drikke mindre, sa en informant.  Tabuene ble forsterket av at pasientgrupper kunne ta 

alkoholbudskapet personlig, som om de selv hadde skyld i egen sykdom:  

«Så var det jo sånn at ja, jeg fikk brystkreft, mener dere at jeg drakk for mye? Altså 

folk som er syke da, de kan ta det veldig ille opp. Kan ta det ille opp at 

Kreftforeningen sier at alkohol kan gi kreft.» (NCD1)  

Det samme tabuet hadde tobakk tidligere, men dette mente informantene at hadde endret seg, 

slik at tabuet for alkohol også kunne endre seg, dersom noen var villige til å bryte det. Noen 

mente at nudging var en vanskelig innfallsvinkel til alkoholområdet fordi budskapet om 

alkohol er negativt ladet, i motsetning til fysisk aktivitet og kosthold. Andre antydet at denne 

holdningen kommer fra sittende regjering: 

 «Men på alkohol, så driver man ikke med nudging, opplever jeg kanskje nå. … i 

denne regjeringen som har vært nå.» (HDIR4) 

Flere nevnte at vinspalter i magasiner og aviser er med å påvirke folk til å drikke mer alkohol, 

ikke mindre, og to informanter kalte dette «å nudge i feil retning».  
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Andre områder 

 

Foruten disse fire store levevaneområdene nevnte informantene også andre områder. 

Eksemplene de trakk fram, tydet på at man assosierte nudging med flere tiltak som har hatt 

effekt, som utdeling av solkrem under Norway cup og pappkopper på kafe med påminnelser 

om å bestille celleprøvetaking hos fastlegen. Det ble også reflektert over at andre ting enn 

lovregulering kan ha god effekt, for eksempel holdningskampanje i stedet for påbud om 

sykkelhjelm. Et eksempel som fikk fram smilene, var hentet fra en flyplass i Amsterdam, der 

formålet var mindre søl på toalettene:  

 

«Og husker du det eksempelet med pissoarene på flyplassen hvor man skulle tisse på 

en flue, disse gutta? Og det ser jeg jo for meg at fungerer.» (NCD1)  

Informantenes syn på effekt av nudgingtiltak 
 

Informantene diskuterte i hvilken grad nudgingtiltak er effektive virkemidler. Det var enighet 

om at nudgingtiltak kan være ganske kraftfulle, selv om effekten er svakere enn ved 

regulering. Informanter som hadde deltatt i gjennomføring av nudgingtiltak, hadde ikke 

evaluert dem etterpå, og kunne følgelig ikke oppgi en sikker effekt. Flere mente at å forske på 

eller evaluere nudgingtiltak på folkehelseområdet ville være et naturlig oppdrag for 

Folkehelseinstituttet, for eksempel å evaluere tiltaket med standardiserte tobakkspakninger. 

En av informantene refererte til at studier på nudgingtiltak har vist stor effekt. Flere 

informanter framhevet god effekt av merking av produkter, som nøkkelhullsmerking og 

Brødskala’n, og beskrev hvordan disse tiltakene har påvirket folks kjøpevaner:  

«En veldig høy andel av produktgruppen med nøkkelhull har hatt en veldig høy 

omsetning, og utgjør en stor andel av produktgruppen, for eksempel brød og en del 

andre sånne produkter, så det må man si at er ganske vellykket.» (HDIR1)  

Imidlertid var det enighet blant informantene om at effekten kunne være kortvarig. Etter hvert 

vil påvirkningen ved tiltaket være en del av det hverdagslige, og da avtar effekten. Løsningen 

på det kunne være å stadig komme med noe nytt for at det skal bli lagt merke til. En informant 

mente at man kunne planlegge «små drypp over en lang periode» (NCD3). Informantene ga 

uttrykk for at ettersom nudging antagelig ikke setter varige spor, gir det liten langtidseffekt. 

En av informantene mente at det innebar at nudgingen må opprettholdes som et permanent 

virkemiddel for å ha effekt. Dette ble betegnet som en svakhet. Som et mulig permanent tiltak 
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ble reduksjon av tallerkenstørrelse nevnt, ettersom samme tallerkenstørrelse påvirker mange 

serveringer.  

På den annen side mente en informant at i henhold til sosialpsykologisk teori, betyr 

konteksten svært mye for folks atferd. Det ble referert til en grunnleggende lærebok på denne 

måten:  

«Ved å kombinere sosial kontekst og fysisk kontekst på en bestemt måte så kan man 

påvirke atferden kraftig.» (FHI1) 

Flere andre uttrykte tanker om at nudging ikke burde brukes alene, men helst i kombinasjon 

med andre tiltak:  

 

«Det er kanskje det med kombinasjon som er viktig. Jeg tror at nudging ikke er svar 

på alt heller, selv om det er på en måte positivt, så er det noe med hvordan man bruker 

det i kombinasjon med andre virkemidler.» (NCD2)  

 

«Nudging er jo bare en del av, eller som en del av en pakke tiltak. Det må jo være 

andre ting og.» (FHI3) 

 

Det var også enighet om at den typen nudging som gjennomføres i kommersiell 

markedsføring, har sterk effekt. En informant beskrev at man i en butikk er omgitt av 

gjennomtenkte fysiske løsninger som er ment å påvirke kjøpeatferd i en bestemt retning. 

Denne metoden har vært brukt i mange år før begrepet nudging ble introdusert, mente 

informanten. En annen viste til hvor store midler som brukes til markedsføring, penger som 

kommer inn igjen i form av økt salg: 

  

«Man driver jo med markedsføring fordi det virker. Ellers hadde man aldri satt av så 

mange milliarder til markedsføring. Hvis en ikke fikk igjen penga og vel så det.» 

(FHI2) 

 

Nudging kunne imidlertid ha en uønsket, motsatt effekt, mente en informant:  

«Det kan også være slik at folk tenker at det var da som pokker, drive og påvirke oss 

sånn, så kan dette føre til en motreaksjon, … en reaksjon mot å bli påvirket, en 

reaksjon mot at andre skal bestemme over en.» (FHI1)  
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Denne effekten ble oppgitt å være mer sannsynlig når man ved lov direkte begrenser folks 

atferd, slik man gjør ved røykeloven. Faren for motreaksjon er langt større ved restriksjoner 

enn ved nudging, mente informanten.  

 

Informantenes tanker om bruk av nudging i fremtiden 
 

Det var enighet i alle gruppene om at nudging var en metode som vil bli brukt mer og mer. 

Noen begrunnet dette med at denne måten å jobbe på var en «mer morsom og ny måte» 

(NCD1), og at man trenger nye måter å påvirke på. Formidling av helsebudskap ble 

sammenlignet med markedsføring av helseskadelige produkter, og det ble beskrevet at 

markedsførere hele tiden tenker nytt, og det må man også gjøre for å få fram helsefremmende 

budskap:  

 

«Fremtiden er at du må tenke nytt da, og kreativt for å få fram disse budskapene.» 

(NCD1)  

En informant mente at det virket som om mange har lyst til å bruke nudgingelementer, og en 

annen vurderte at nudgingfeltet kan bevege seg ganske vidt fremover og at konseptet kan bli 

mer brukt på flere områder. Et premiss var at begrepet ble bedre kjent. En informant uttrykte 

det slik:  

«Utbredelsen er økende etter hvert som begrepet blir mer kjent. Det er ikke mer enn 

åtte–ti år siden det først ble brukt på folkehelsefeltet. Det tar litt tid før begrepet blir 

innarbeidet.» (FHI1)  

Begrepet i seg selv trengte å bli markedsført, slik at når beslutningstakere hadde hørt det flere 

ganger, ville det gripe om seg. Særlig fokusgruppedeltakerne fra NCD-alliansen og fra 

Helsedirektoratet mente at dette virkemiddelet ikke var utnyttet til fulle, at det var mye uprøvd 

og at nudging har et potensiale som er uutnyttet. Nudging i form av arkitektur og 

tilrettelegging i bybildet er tidkrevende prosesser, men en informant mente at vi vil se mer til 

dette om noen år.  

«Det kommer mer og mer med de choice architecture tingene, med design som skal 

påvirke oss.» (HDIR6)  
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Informantene mente at hvor mye nudging kom til å bli brukt framover, også var avhengig av 

hvilke signaler fremtidige regjeringer ville gi. De mente også at etter hvert som 

evidensgrunnlaget utvikler seg på levevaneområdene, vil også ny evidens være førende for 

hva slags atferd det er ønskelig å påvirke, blant annet gjennom nudging. Informanter fra 

Helsedirektoratet tok opp en mulighet for at man kan utvikle systemer med nudging innen 

helsevesenet, mer målrettet, overfor pasienter med høyere risiko.  

Informantenes betraktninger om etikk ved nudging 

Effekt og forpliktelse 

 

Noen koblet effekten av nudging til etikk, og mente at siden dette er et så potent virkemiddel, 

har helsemyndighetene en etisk forpliktelse til å bruke det.  

 

«Hvis det er slik at nudging er nyttig virkemiddel med tanke på å påvirke helserelatert 

atferd, skal vi bruke det eller skal vi ikke bruke det? Jeg er enig med en kjent mann 

som sa:’Hvorfor skal alltid djevelen ha de beste melodiene?’» (FHI1)  

 

Flere andre ga uttrykk for at siden markedsførere av usunne produkter bruker nudging, bør det 

offentlige bruke tilsvarende virkemidler, bare i en helsefremmende retning. Man mente at den 

kommersielle nudgingen var massiv og at alle eksponeres for den. Dette førte til et behov for 

at myndighetene bruker tilsvarende virkemidler for å oppnå helsefremmende resultater.  

 

 «At ikke det offentlige skal gå inn det landskapet og være med å påvirke og gi 

informasjon, veilede, langs disse virkemidlene? Klart en kan gjøre det.» (FHI2) 

  

«Hvis vi skal overlate hele nudgingen til ikke-helseaktører så går det gærent. Det har 

vi sett.» (HDIR6) 

Kunnskap og forpliktelse 

 

Flere ga uttrykk for at fordi dette er et stort kunnskapsfelt som er lite tilgjengelig, hadde 

helsemyndighetene en etisk forpliktelse til å påvirke:  
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«Og det synes jeg er helt etisk forsvarlig, for vi legger ikke skjul på at vi synes vi vet 

best og vi forklarer hvorfor, og så gir vi våre råd og sier at de er de beste. Det synes 

jeg er veldig grei nudging.» (HDIR5)  

Myndighetene har kompetanse til å sammenstille og oppdatere seg på et stadig økende 

kunnskapsfelt. En av informantene beskrev det slik:  

«Det jeg mener er at vi har fagkompetansen. Vi … bygger ikke bare på en 

undersøkelse, vi bygger på den store mengden, vi er trygge i fagligheten og sier det. 

Og så nudger vi. ... Det er et område som trengs. Der har vi kompetansen.» (HDIR5)  

Ernæring ble beskrevet som et svært komplisert område å forstå for folk flest, og man trenger 

eksperthjelp, mente den samme informanten. Ernæringsfeltet har mange aktører som 

formidler forskjellige ernæringsbudskap. Dette ble beskrevet som en jungel med informasjon 

som folk uten ernæringsutdanning ikke klarer å sortere i uten å få kompetente råd. Et annet 

argument var at atferd og endring av levevaner er sammensatt og vanskelig.   

«Endring av levevaner generelt er kjempevanskelig greie for samfunnet og for egentlig 

hver enkelt.» (NCD2) 

Formål 

 

Flere ga uttrykk for at siden deres formål var helsefremmende, var det greit å påvirke andre. 

Dette kan være uttrykk for en tanke om at målet helliger middelet, og at det ville være uetisk å 

ikke forsøke å nå målet.  

«Hvis man fraskriver seg bruken av virkemidler som kan være virkningsfulle, har også 

det etiske aspekter. Man må ikke bare tenke på hva er etisk høyverdig og hva er 

mindre høyverdig, man må tenke på konsekvensene.» (FHI1)  

En av informantene ga uttrykk for et rent nytteetisk syn og mente at det bare er riktig å bruke 

nudging hvis det gjør godt for den som blir dultet. 

Nudging versus reguleringer 

 

Informantene uttrykte bekymring for satsing utelukkende på nudging uten samtidig satsing på 

flere virkemidler, eller hvis nudging fortrengte andre virkemidler. Særlig gjaldt dette 

reguleringer.  
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«Nudging må ikke på en måte bli en erstatning, i hvert fall ikke fra offentlig hold, 

erstatning for regulering for det er også veldig viktig, da at noen ting må reguleres så 

det blir på en måte likt for alle.» (NCD2)  

«Nudging kan bli et problem hvis det så å si erstatter andre virkemidler, og hvis det 

hele tiden skal bli sånn at man alltid opprettholder det at man ikke skal ha 

begrensninger. I den grad det blir brukt for å fortrenge andre typer tiltak som virkelig 

krever sanksjoner, så kan det være uetisk.» (FHI1)  

Særlig med tanke på å beskytte sårbare grupper som barn og unge, var informantene bekymret 

for om myndighetene velger å ikke ta i bruk tilstrekkelig sterke virkemidler.  

Intensjoner 

 

Noen informanter diskuterte hvilken motivasjon eller intensjon som var akseptabel for å drive 

med nudging.  

 

«Hvis du har en dårlig intensjon, så kan det være uetisk.» (NCD1)  

 

I dette ligger en formålsetisk dimensjon. Økonomisk interesse, som i kommersiell 

markedsføring, var nevnt som problematisk.  En informant ga uttrykk for en tanke om at 

dersom intensjonen var å tjene penger, var det uetisk. En annen sa seg uenig i dette og mente 

at for eksempel ved nøkkelhullsmerkingen kunne man oppnå en vinn-vinn-situasjon, hvor 

matprodusentene oppnår et mersalg ved merking, mens forbrukerne får tilgang på et relativt 

sunt produkt. Dette førte til at den første resonnerte videre: 

 

 «Hvis hovedhensikten med nøkkelhullsmerkingen er den kommersielle interessen, så 

tenker jeg at det er uetisk, men så klart at nøkkelhullsmerkingen … dytter jo både folk 

til å velge sunnere, men den dytter også industrien til å lage sunnere mat, sant, så 

sånn sett så er det jo dulting i ulike retninger.» (FHI3)  

 

Den andre informanten avviste at det kunne være uetisk, men mente tvert imot at det var en 

gevinst det var mulig å hente ut av tiltaket.  
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«Det kan jo være et gullkort for en aktør å komme med et produkt som er innenfor 

disse rammene eller innenfor disse kriteriene for å få kommersiell gevinst av de, ... 

Men jeg tenker ikke på det som uetisk, men det er mer at en klarer å forene ulike 

samfunnsinteresser og hensyn og det ligger noen gevinster der.» (FHI2) 

 

 Den kommersielle bruken av nudging kunne også føre til en konflikt mellom produsentens 

ønske om å selge et usunt produkt, og forbrukernes ønske om å gjøre sunne innkjøp. En 

informant brukte påvirkning overfor barn i butikken som eksempel, hvordan sjokoladehyllene 

er designet for å friste til innkjøp:  

 

«Jeg må forbi en hylle med sjokolade og godterier, med alt mulig, stort utvalg, og det 

er fantastisk å se hvor godt alt sammen ser ut. Og mine … barnebarn får selvsagt 

fryktelig lyst på godterier. Det er etter mitt syn en uetisk bruk av nudging, og det 

medfører lett konflikter mellom småbarn og foreldre i butikken fordi foreldrene prøver 

å begrense inntaket av sjokolade og godterier. Jeg tror dette skjer med mange hver 

eneste dag.» (FHI1)  

 

Denne informanten beskrev fristelsen som ubehagelig å stå imot både for barna og for 

besteforeldrene, og sa derfor:  

 

«Den kommersielle utnyttelsen av nudging, som jeg kaller det, det synes jeg ofte er 

uetisk.» (FHI1)  

 

I denne forbindelse var informanten villig til å begrense kommersiell nudging med 

reguleringer:  

 

«Jeg har ingenting imot at en noen ganger bruker tvang, for eksempel overfor 

matvareindustrien for å redusere deres svært uheldige bruk av nudging.» (FHI1) 

Sosial ulikhet 

 

Informantene ga uttrykk for usikkerhet angående hvilken påvirkning nudging ville ha på 

sosial ulikhet. Noen mente at nudging i likhet med helseinformasjon kunne ha bedre effekt på 

forbrukere med høyere utdanning. Det er kunnskapsrike mennesker som tar til seg mer 
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kunnskap, forklarte en informant, slik at informasjonskampanjer kan bidra til å øke sosiale 

forskjeller. Informanten så for seg den samme effekten for nudging. 

«Nudging treffer [kanskje] mer de som tar opp i seg den informasjonen som liksom er 

i samfunnet.» (HDIR4)  

En annen mente at det finnes teorier som motsier dette, som antar at nudging for eksempel i 

form av vareplassering nettopp kan treffe på en ønsket måte når det gjelder sosial ulikhet:  

«Det er jo en teori da, at de med kort utdanning er mer følelsesstyrte og impulsive og 

de tar det som ligger nærmest.» (HDIR6)  

Dette var imidlertid ikke en teori som gruppen umiddelbart sluttet seg til. Noen mente at dette 

representerte et ovenfra og ned-syn på mennesker med kort utdanning, dersom man mente at 

disse skulle være mer styrt av følelser enn av fornuft. Noen refererte til filosofen David Hume 

og at alle mennesker er følelsesstyrt.  

Manipulasjon og transparens 

 

Nesten alle informantene uttrykte bekymring over at nudging kunne virke manipulerende. 

Noen mente at staten ikke skulle lure folk til å endre atferd uten at de visste det selv. Disse 

uttrykkene representerer negative sider, og noen informanter problematiserte negative sider 

ved nudging. 

«Noen former for nudging kan være å … manipulere folk litt, selv om man 

manipulerer til bra valg så kan man diskutere om det er helt greit.» (NCD2)  

En beskrev at det kunne være problematisk dersom intensjonen bak et nudgingtiltak var 

skjult.  

«Hvis du som forbruker ikke skjønner hvorfor du gjør det. Tror du gjør det for en 

grunn, mens de som har laget det har tenkt at det er for en annen grunn. Hvis det ikke 

er helt opplagt hvorfor du skal gjøre det, så er man litt i grenseland.» (NCD3)  

Flere brukte en beskrivelse om at nudging kan være vanskelig å gjennomskue, og at 

forbrukerne kanskje ikke er seg bevisst den påvirkningen de utsettes for. En informant 

beskrev et problem med at nudging ikke fremmer informerte valg, og de 

omdømmeproblemene staten kan få av å bruke den slags virkemidler:  
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«Så kan det oppfattes som litt statlig overgrep eller statlig manipulasjon av hva folk 

gjør.» (HDIR6)  

En annen informant antydet at nudging fraviker anerkjente prinsipper om at folk skal forstå og 

vite hvilken påvirkning de utsettes for som gjelder egen helse.  

«Det har vært et viktig prinsipp i folkehelsearbeidet at man ikke skal satse ensidig på 

tiltak som går over folks hoder eller bak folks rygg.» (FHI1)  

Uttrykket bak folks rygg kan antyde en type uærlighet. En annen støttet dette ved å fremheve 

at reguleringer har et ærligere preg:  

«Rene røykelover og sånt noe er mer rene ord for pengene.» (HDIR6)  

Informantene diskuterte også hva som kunne motvirke de etiske problemene ved nudging. En 

mente at så lenge valgmulighetene ikke var fjernet, var det uproblematisk at man ble påvirket 

til å velge det helsefremmende alternativet. Flere andre mente at man må motvirke en 

eventuell uærlighet gjennom å være åpen om tiltaket. Dette kalte de transparens.  

«Man kan gjerne bruke nudging, men man må bruke det på en slik måte at det er 

fullstendig transparent. (..) Man bør ha en plikt til å informere systematisk om at om 

man bruker nudging som en type sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, man 

har en plikt til å sørge for at publikum får informasjon om og er fullt informert om at 

det det er som skjer.» (FHI1) 

 «Jeg og tenker at det med åpenhet er kjempeviktig. At hvis en innfører ting som på en 

måte er litt i det skjulte for å påvirke folk sin atferd så er det litt uetisk. Folk må få vite 

hvilke virkemidler som er.» (FHI3)  

«Og da er det transparens, at folk skjønner hva som skjer et hovedprinsipp for at 

nudging skal bli brukt på riktig måte.» (FHI3) 

Grenser for påvirkning 

 

Noen informanter kunne uttrykke en bekymring for at påvirkning kunne foregå på private 

arenaer, hvor man ikke venter det og hvor man kanskje ikke har forsvarsverk.  

 «Om det kunne være en eller annen som poppet opp på tv’en hjemme og sa at nå må 

du gå opp av sofaen. Og sånne ting, da kan det kanskje være litt uetisk, for da går du 
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inn i noens hjem da, selv om vi kunne synes det var litt artig med en sånn widget som 

kom opp, men det kan kanskje være uetisk.» (NCD1)  

«Det vi ofte diskuterer er hvor mye vi kan utsette folk for et budskap uten at de har 

bedt om det.» (NCD3)  

I denne forbindelse ble det referert til en debatt hvor Lars Svendsen i den høyreorienterte 

tenketanken Minerva ifølge en informant har reist etiske spørsmål omkring hvor grensen går 

for samfunnets påvirkning av innbyggerne. Innspillene fra Minerva var verdsatt som en viktig 

tankevekker. 

«Det har vært en viktig påminnelse rundt hvor langt det er rimelig å gå, og at graden 

av beskyttelsesbehov og sånt er et viktig hensyn, å sette noen grenser for hvor langt 

man skal gå.» (FHI2)  

«Ifølge Lars Svendsen er det å lure forbrukerne, altså det er et overgrep mot 

individuell frihet.» (HDIR6) 

Noen stilte spørsmålstegn ved paternalismen helsemyndighetene kan utvise og 

definisjonsmakten over hvilke verdier som skal fremmes. Disse spørsmålene ble imidlertid 

ikke videre problematisert eller forsøkt besvart.  

«Det er greit fordi vi har rett?» (HDIR2)  

«Hva er godt for, eller hvem bestemmer hva som er godt for?» (HDIR4)  

Andre aspekter 

 

Noen mente at den etiske problemstillingen nudging reiser, er at ansvar for egen helse blir stilt 

opp mot strukturelle tiltak. Andre hadde en bekymring for om helsebudskap som var ment å 

virke forebyggende, i stedet skulle treffe pasienter som hadde utviklet sykdom, på en slik 

måte at det førte til skyldfølelse og ikke var ivaretakende.  

«Det er mer de etiske diskusjonene vi har, om det blir feil. For eksempel, vi snakker 

mye om at fysisk aktivitet kan forebygge demens. Men samtidig så er vi 

interesseorganisasjon for alle de som allerede har fått demens. Skal de sitte og føle 

skyld for det at de har fått demens? At de ikke var mer fysisk aktive? Så det er hele 

tiden en sånn balansegang.» (NCD2) 
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Likheter og ulikheter mellom gruppene 
 

Innholdet i gruppenes kjennskap til og vurdering av nudging som virkemiddel på 

folkehelsefeltet hadde mange likhetstrekk. Alle gruppene var positive til nudging, men 

fremhevet at nudging måtte brukes i kombinasjon med andre virkemidler.  

Imidlertid var formen temmelig forskjellig, både i ord- og begrepsbruk og i graden av 

teoretisk tilnærming og utdypning. Fokusgruppen fra NCD-alliansen ga uttrykk for å være den 

mest operative og var opptatt av direkte påvirkning. Fokusgruppen fra Helsedirektoratet var 

den gruppen som var mest opptatt av styringssignalene, mens fokusgruppen fra 

Folkehelseinstituttet var tydelig på at deres rolle var å fremskaffe kunnskap om og evaluere 

slike tiltak, og var generelt mer forskningsorienterte.  

Mens informantene fra NCD-alliansen mente at nudging var en ny måte å jobbe på, fremhevet 

de fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at dette ikke var noe nytt. I 

fokusgruppeintervjuet fra NCD-alliansegruppen framkom det ikke et ønske om mer 

regulering i form av lover og forskrifter. Derimot ga denne gruppen uttrykk for at en for sterk 

oppmerksomhet på risikoen ved usunn livsstil kunne være en belastning for pasienter som 

allerede hadde utviklet sykdommer, og som også er medlemmer i deres pasientforeninger. 
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Diskusjon 

Drøfting av hovedfunnene 
 

Det fremkom mange temaer i fokusgruppediskusjonene, slik det fremgår av resultatkapitlet. I 

diskusjonsdelen har vi kategorisert disse temaene videre i tre hoveddeler: legitimitet, effekt og 

gjennomførbarhet. En vurdering av nudging bør inneholde en formening om hvor legitimt 

begrepet er for det politiske miljøet, for sentrale aktører og i befolkningen. Det er velkjent at 

det er etiske betenkeligheter ved nudging, men det er ikke gitt at disse skal utgjøre et hinder 

for å planlegge tiltak. Folkehelseområdet har begrensede ressurser til rådighet, og man ønsker 

å satse på tiltak som har god effekt. Samtidig er det viktig å være klar over og om mulig 

unngå uønskede effekter. Til sist må tiltak være gjennomførbare og aktuelle områder for 

videre satsingsområder må vurderes.  

Legitimitet 
 

Legitimitet er et begrep som kan benyttes på ulike måter. I denne sammenheng benyttes 

begrepet legitimitet om den sosiale oppslutningen informantene forteller at nudging har, altså 

hvorvidt nudging ble oppfattet som akseptabelt eller uakseptabelt.  

Informantene viste hvordan de selv oppfattet begrepet, hvordan politiske strømninger påvirket 

valg av virkemidler på folkehelseområdet, og de løftet også etiske betenkeligheter ved bruk av 

nudging. Samlet utgjorde dette begrepets legitimitet. 

Begrepet og definisjonen 

 

Informantene i studien hadde god kjennskap til definisjonen av begrepet nudging, og kunne 

sammen eller enkeltvis komme med en definisjon som i høy grad sammenfaller med den 

originale definisjonen fra 2008 av Thaler og Sunstein (1).  

 

Da informantene utdypet begrepet eller ga eksempler på tiltak, ble det klart at flere av 

informantene ikke oppfattet en tydelig avgrensning for nudging. Det var en viss uenighet 

mellom informantene om hvilke tiltak som faller inn under nudging. Mange tiltak ble nevnt 

med bakgrunn i at de har vist effekt, ikke nødvendigvis fordi de kom inn under definisjonen. 

Det samme gjenfinner vi i litteraturen. Thaler og Sunsteins bok har blitt kritisert både for at 
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konseptet er uklart og for at eksemplene i boken ikke alltid svarer til deres egen definisjon av 

nudging (57). Tiltak som refereres til som nudging er, i følge enkelte kritikere, i virkeligheten 

andre atferdsregulerende tiltak (58). Våre informanter diskuterte blant annet hvorvidt sykle-til 

jobben-aksjonen og ulike råd og kampanjebudskap kunne være mulige måte å nudge på, uten 

å komme til noen konklusjon.  

 

Flere forskere har med grunnlag i kritikken om uklarheter foreslått en nærmere spesifisering 

av begrepet. Hausman og Welch foreslo i 2010 en ny definisjon som kan gjengis som at 

nudging er en måte å påvirke valg uten å sette begrensninger i valgalternativene eller uten å 

gjøre alternativene særlig mer kostbare når det gjelder blant annet tid, anstrengelser og sosiale 

sanksjoner (59). De beskrev også hvordan nudging er nødvendig på grunn av klassiske 

feilslutninger i individuelle valg, og hvordan nudging gjør bruk av nettopp disse 

feilslutningene til å påvirke de ønskede valgene (59). Hansen og Jespersen framhevet i en 

artikkel fra 2013 hvordan nudging påvirker valg og atferd på en intendert og forutsigbar måte 

(60). Hansen har utarbeidet en ny definisjon hvor nudging er beskrevet som en hvilken som 

helst måte som forutsigbart kan påvirke menneskers bedømmelser, valg eller atferd, og som er 

mulig med bakgrunn i kognitive rammer og begrensninger, feilslutninger, rutiner og vaner for 

individuelle og sosiale beslutninger som skaper hindringer for at man kan ta rasjonelle valg 

med tanke på egne interesser, og som benytter seg av disse begrensningene, feilslutningene, 

rutinene og vanene som er en integrert del av slike forsøk på å endre atferd (2).  

I 2017 publiserte Marchiori, Adriaanse og Ridder en artikkel med en ny definisjon av nudging 

(46). Denne definisjonen samler kjerneelementer fra tidligere definisjoner og kan gjengis som 

at nudging er en paraplybetegnelse for tilsiktede og forutsigbare metoder å forandre folks 

atferd gjennom å gjøre endringer i den fysiske eller sosiale konteksten der handlingene 

utføres.  Endringene er ment å aktivere ubevisste tanker som benyttes i beslutningsprosessene. 

Nudging innebærer at ingen av valgene skal være vanskelig å unngå, ingen skal være 

obligatoriske, ingen skal ha økonomiske eller sosiale insentiver eller bære kostnader i form av 

tid eller anstrengelser.  

 

Det positive med en slik definisjon kan være at den at den gjør begrepet mer spesifiktuten at 

det nødvendigvis blir smalere. Samtidig kan den bidra til bevisstgjøring omkring hva som gjør 

nudging effektivt. Hansens definisjon er noe normativ, og angir nudging er ment å virke i en 

retning til beste for den som blir nudget. De andre definisjonene er mer verdinøytrale. 
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Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å vurdere tiltak ut fra hvorvidt de passer inn i 

nudgingdefinisjoner. I planlegging av tiltak, vil det derimot være nyttig å vurdere hvilke 

systematiske feilslutninger det er vanlig å treffe i gitte valgsituasjoner, og hva som kan gjøres 

for å påvirke beslutninger i ønsket retning.  

 

Mange av informantene sa at nudging ikke er noe nytt. En av informantene trakk opp de 

historiske linjene før Thaler og Sunstein lanserte begrepet. Vallgårda (13) har også henvist til 

det samme, men utdypet at slagordet «Make healthy choices the easy choices» («gjør sunne 

valg enkle») ble lansert av Nancy Milio i 1976 og videre tatt opp i Ottawa-deklarasjonen i 

1986. Hun kritiserte Thaler og Sunstein for å ikke trekke tilstrekkelig lærdom fra historien. 

Noen av tiltakene som har blitt foreslått som nudgingtiltak, har vært lansert og evaluert 

tidligere i andre sammenhenger. Vallgårda sa derfor at det kan hevdes at nudging er som å 

finne opp hjulet på nytt.  

 

En av våre informanter pekte på at det å lansere et nytt begrep var det samme som å 

rekonseptualisere noe man allerede gjør, men at dette begrepet ikke forløser så mye nytt i 

form av nye ideer og mulighetsrom. Andre informanter, og særlig fra NCD-alliansen som 

fremsto som mer aksjonsorienterte, mente at nudging representerte en ny og spennende måte å 

jobbe på. Vallgårda bekrefter at man ved å innføre nye begreper kan oppnå entusiasme og ny 

energi (13).  

 

Politiske føringer for nudging og reguleringer 

 

Våre informanter beskrev at sittende regjering med Høyre og Fremskrittspartiet var førende 

for en videre satsing på nudging som virkemiddel, og at nudging er en tung del av politisk 

retorikk. Den blå-blå regjeringen fikk fornyet tillit ved stortingsvalget 2017, noen måneder 

etter at fokusgruppeintervjuene var gjennomført. Høyres partiprogram for perioden 2017-

2021, «Vi tror på Norge», anga at en viktig strategi for folkehelsen er å gjøre det enklere å ta 

gode helse- og livsstilsvalg i hverdagen (16). Interessen for nudging er vist ved at Helse- og 

omsorgsdepartementet i 2017 bestilte en rapport om nudging. Denne kom i august 2017 (17).  

 

Ut fra beskrivelsene av nudging i folkehelsemeldingene fra Stoltenberg 2-regjeringen og fra 

Solberg-regjeringen (3, 15), kan man utlede at både venstre- og høyresiden av norsk politikk 

fremmer nudging som metode i folkehelsesamarbeidet. I Norge er det relativt stor enighet om 
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hovedlinjene i politikken, og det synes heller ikke å være store forskjeller på de siste 

regjeringer hva gjelder holdninger til nudging som virkemiddel på folkehelseområdet. Reisch 

og Sunstein fant i en spørreundersøkelse på befolkningsnivå i seks europeiske land ikke 

forskjeller på holdninger for eller mot nudging langs politiske skillelinjer (61). 

 

Våre informanter var opptatt av at nudging ikke må begrense handlingsrommet på 

folkehelseområdet.  De var enige om at nudging bare er ett av mange virkemidler. Særlig ble 

det presisert at nudging ikke kan erstatte regulering. Mange mente reguleringer har en sterkere 

effekt enn nudging, og de var derfor bekymret for om satsingen på nudging vil kunne 

ekskludere bruk av virkemidler som kan være mer effektive. Denne kritikken gjenfinnes i 

litteraturen, men er beskrevet å være mer fremtredende i europeiske artikler enn i amerikansk 

litteratur på feltet. I litteraturen er det angitt at nudging kan bli brukt som en unnskyldning for 

å tilbakestille eller bremse reguleringer som er ansett nødvendige (6).  

Når det gjelder levevaneområdene, mente noen av informantene at områdene alkohol og 

tobakk ikke egnet seg så godt for nudging, ettersom disse områdene allerede var regulert. I 

Norge har man valgt å gjennomføre til dels strenge regulatoriske tiltak på folkehelseområdet 

som vinmonopolordningen, forbud mot reklame for tobakk og alkohol, og røykeloven. Det 

politiske klimaet på folkehelseområdet kan derfor sies i hvertfall til nå, å ha vært mer preget 

av reguleringer og vilje til å gå lenger enn det som nudging og «vennlige dult» legger opp til.  

Folkehelseloven har medvirkning som en av bærebjelkene (18). En av informantene sa at det 

har vært et viktig prinsipp i folkehelsearbeid å ikke satse ensidig på tiltak som går over folks 

hoder eller bak folks rygg. Nudgingtiltak kan anklages for å bryte med dette prinsippet. Selv 

om nudgingtiltak kan være benigne, ikke-skadelige og ha gode intensjoner, er det som 

påvirkningsmetode basert på «makt over mennesker» og ikke «makt gjennom mennesker», 

ifølge en artikkel om sosiale krefter (62).  

  



  

   52 
   

Etikk 

 

Våre informanter var generelt positive til nudging, men hadde noen etiske betenkeligheter. 

Disse var særlig knyttet til transparens, manipulasjon og myndighetenes forpliktelse på 

folkehelsefeltet. 

Våre informanter syntes i liten grad å stille spørsmål ved de grunnleggende premissene i 

nudging og diskuterte knapt de bakenforliggende spørsmålene som hva som er godt, hva som 

er skadelig og hvem som setter disse normene.  

Informantene var kjent med at det har vært etiske diskusjoner rundt bruken av nudging på 

folkehelseområdet. Professor i filosofi Lars Fr. Svendsen ble referert til i to av fokusgruppene. 

Svendsen har vært en norsk stemme i diskusjonen rundt selve grunnlaget for nudging. Han har 

som flere andre, trukket frem en bekymring for den elitistiske antakelsen om at “vanlige folk” 

gjør gale valg og at myndighetene og eksperter vet best hva som bidrar til et godt liv (63, 64). 

I fokusgruppene var det enighet blant informantene om av hva som er det «riktige» å gjøre på 

de fire levevaneområdene, og de mente at myndighetene har en forpliktelse til å påvirke 

befolkningen med dette. De ga i så måte uttrykk for en paternalistisk holdning.  

Nudging er i Thaler og Sunsteins bok (1) forsvart med at det er en form for libertariansk 

paternalisme. Dette begrepet har blitt kritisert for å være et «oxymoron», altså en indre 

selvmotsigelse. Paternalisme er definert som en persons makt over en annen person, eller 

rettferdiggjøring av slik praksis (65). Paternalisme og formynderi har flere negative 

assosiasjoner. Generelt kan det sies at paternalisme innebærer å frata andre friheten til selv å 

velge hva som er best for en. Våre informanter nevnte denne etiske problemstillingen 

gjennom spørsmålet: «Hvem bestemmer hva som er godt for andre?», men det ble ikke videre 

problematisert. Paternalister antar at noen, for eksempel ekspertene, legene eller lignende vet 

hva som er best for andre, og siden de vet dette, er de forpliktet til å hjelpe andre. Denne 

holdningen var tydelig blant våre informanter.  

 

Libertarianisme er angitt som en alternativ betegnelse på økonomiske eller klassisk 

liberalisme. Tilhengere av libertarianismen er opptatt av individuell frihet. I dette ligger også 

ønsket om svak offentlig innblanding og styring.  
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Ved nudging skal valgalternativene opprettholdes. Ettersom nudging ikke kan tvinge noen til 

å handle mot sin uttrykte vilje, kalte Thaler og Sunstein det for myk paternalisme. Thaler og 

Sunstein argumenterte med at så lenge valgalternativene beholdes, er man fortsatt fri til å 

velge, slik at det kan kalles libertarianisme (30). Kritikere har imidlertid pekt på at nudging 

ikke er så libertariansk. Vallgårda (13) anga fem motargumenter. For det første vil nudging 

påvirke gjennom automatisert atferd og ubevisste valg, slik at det kan være vanskelig å velge 

noe annet enn det nudging påvirker til. For det andre aksepterer ikke alle grunnpremisset om 

at den enkelte selv ikke vet best, og at friheten til å velge innebærer også en frihet til å velge 

noe som kan ha både gode og dårlige konsekvenser. For det tredje er helsegoder ikke goder 

alle nødvendigvis er enige om. For det fjerde kan man stille spørsmålet om hvor langt det er 

rimelig å gå for å gjøre det motsatte valget mindre attraktivt. Den femte kritikken Vallgårda 

formidlet, er at nudging kan ha en kostnad i form av følelsesmessig ubehag ved å ikke velge 

«rett», og at man ikke oppmuntrer til rasjonelle valg (13). 

 

Hva som er «skadelig» og «godt» kan diskuteres og dette er verdiladet. Rossi og Yudell (66) 

trekker frem noen omdiskuterte eksempler som kjernekraft, bruk av insektdrepende midler, 

oppbevaring av giftig avfall, vaksinasjon, genetisk manipulert mat og individuelle matvalg. 

De skrev videre at budskap basert på ekspertenes eller samfunnets verdier kan være mer etisk 

kontroversielle enn budskap basert på mottakerens uttalte verdier. Som eksempel på dette vil 

et mål om høy vaksinedekning og tiltak for å oppnå dette ikke nødvendigvis støttes av 

vaksinemotstandere. Andre mål, som mer hverdagsmosjon, kan være mindre kontroversielle. 

Å nudge personer mot å ta trappen i stedet for heisen kan ganske enkelt være å påminne folk 

om deres egne verdier.  

Helsefremmende budskap eller intervensjoner som er sammenfallende med målgruppens 

verdier, vil derfor i mindre grad bli oppfattet som støtende. Når det er forskjell i verdiene, 

oppstår spørsmålet omkring om en mening skal ha mer betydning enn en annen (66). Reisch 

og Sunstein konkluderte med at når europeere tror at nudging har gode formål, er i de flestes 

interesse eller støtter anerkjente verdier, vil de fleste støtte tiltakene (61). 

Informantene var opptatt av at kommersielle krefter driver nudging mot valg som gir 

økonomisk gevinst, men negative helseeffekter, og at alle eksponeres for en massiv negativ 

nudging.  Informantene mente derfor at det offentlige og myndighetene har en forpliktelse til 

å nudge i en annen retning, mot positive helseeffekter.  
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Litteraturen støtter tankegangen om at det offentlige må være tilstede med positiv nudging for 

å veie opp for negativ nudging. Å ikke nudge, på en etisk forsvarlig og forsiktig måte, mot 

gode valg er å utsette folk for nudging fra mange andre krefter i samfunnet (67). 

Kommersielle aktører har som formål å øke fortjenesten.  Innen markedsføring av alkohol, 

tobakk, gambling og matvarer har tilbydere brukt ulike påvirkningsmetoder overfor 

forbrukere for å øke omsetningen og dermed øke sin profitt, skrev Carter og Hall (68). I 

artikkelen trekker de frem noen eksempler på såkalte negative nudgingtiltak blant annet 

kvantumsrabatt, «happy hours», plassering i butikker hvor hverdagsmatvarer som brød og 

melk plasseres bak i butikken slik at kunder må passere alle de andre varene på vei til det de 

bruker mest, samt plassering av godteri ved kassen. De viser også til hvordan gamblinglokaler 

og spillmaskiner bruker lys og lyd for å øke spillingen, og eksempler på at gamblinglokaler 

ikke har dagslys eller klokke på veggen for at spillerne ikke skal legge merke til at tiden går. 

Negativ nudgingeffekt i denne sammenhengen betyr ikke at nudging får en motsatt effekt enn 

det som var intensjonen, men at intensjonen (for eksempel økt salg av et usunt produkt) får en 

negativ virkning på helsen. Informantene mente at ettersom kommersielle aktører bruker 

nudging for å fremme usunne produkter så må det offentlig bruke de samme virkemidlene for 

å drive helsefremming. Myndigheter har ikke bare har rett til, men også ansvar for å skape 

miljøer som promoterer verdier som deres innbyggere tiltror dem å skulle realisere når de 

stemmer på dem i valg, nemlig det å maksimere samfunnets helse og velvære ved å bruke så 

lite tvangsmidler og intruderende metoder som mulig (69). Disse synspunktene er på linje 

med informantenes i at myndigheter har en forpliktelse til å promotere omgivelser som er så 

godt tilrettelagt som mulig for god helse og trivsel. 

Informantene diskuterte om nudgingtiltak på kostholdsområdet, selv om det er tiltak fra det 

offentlige og som har gode intensjoner, kan gå for langt og i usunn retning og bidra til økt 

kroppsfokus og dermed ha utilsiktede negative konsekvenser. Dette har også vært en etisk 

problemstilling som har blitt diskutert i litteraturen. I en kommentarartikkel av Huang og 

Baum drøftes utilsiktede konsekvenser av nudging (69). Dersom det undersøkes hvordan 

nudgingtiltak skaper ønskede helseeffekter, så kan en også bedre forutse og være forberedt på 

de negative konsekvensene av nudging. For nudgingtiltak på kostholdsområdet bør det 

undersøkes om nudgingen øker forekomsten av spiseforstyrrelser eller et usunt forhold til mat. 

Når folk nudges bort fra noe, så er det ikke klart hva de velger i stedet. Et eksempel er å 

nudge bort fra å kjøpe smultringer. Det kan være at når man nudger bort fra dette, ender man 

med alternativer som er verre og ikke bedre. Forfatterne skrev at vi må godta at kortvarige 
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utskeielser kan være en del av en sunn livsstil. Det er ikke så farlig med enkelte småvalg, 

mente de, myndighetene heller bør jobbe for nudgingtiltak som promoterer mønster av sunne 

vaner som kan opprettholdes (69).  

Våre informanter var opptatt av at for at nudging skal være etisk forsvarlig, må det være 

transparens, i betydningen full åpenhet om hvilke tiltak som iverksettes og hvem som er 

avsenderen. Ifølge litteraturen er dette en overordnet etisk problemstilling. I en artikkel 

skrevet av DiSilvestro ble det forklart at transparens er viktig fordi mennesker ikke ønsker å 

være som brikker i noen andres spill og ikke engang få vite at de blir nudget, hvordan, hvorfor 

og av hvem. Transparens ble kalt et forsvarsverk for å hindre mulig misbruk av nudging fra 

politikere, næringsliv, markedsførere og andre (67). 

Hvorvidt nudging foregår i det skjulte eller som en åpen intervensjon, kan ha innvirkning på 

om de som eksponeres for nudging, kan forbli selvstyrte eller autonome, i settingen. Felsen, 

Castelo og Reiner har gjort en studie hvor de undersøkte hvorvidt deltakerne fortrakk skjulte 

eller åpne intervensjoner (70). De fant at mennesker foretrakk bevisste valg. De beskrev tre 

kriterier som må være tilstede for at en beslutning kan kalles autonom eller selvstyrt.  1- at 

beslutningen sammenfaller med egne overordnede ønsker og 2- er rasjonell og en beslutning 

gjort med tilstrekkelig tid og informasjon til refleksjon, og 3-  være fri for skjulte ytre 

påvirkninger. Alle universelt iverksatte programmer, enten fra myndigheter, næringsliv eller 

andre store organisasjoner, vil nødvendigvis påvirke individer som ikke ønsker det, i likhet 

med dem som ønsker det. Men i studien fant de likevel at hvorvidt mottakerne ønsket hjelpen 

hadde liten effekt på relativ støtte for alternativet med bevisste og åpne eller skjulte tiltak 

(70).  

Informantene viste til at nudging er aktuelt der avgjørelsene skjer hurtig, og viser til at man 

bare bruker et par sekunder på å velge. Castelo et al knyttet ulike nudgingtiltak mot system 1 

og system 2, og støttet at mange av valgene er raske og knyttet til system 1. De skrev også at 

mange valg som kan virke som de er tilsiktet og rasjonelle (mer system 2 baserte) egentlig 

ikke så autonome som de tradisjonelt har blitt vurdert å være (32). 

Forfatterne skrev at det allerede finnes noe evidens som tilsier at det er laveregrads 

nudgingtiltak som er de mest effektive, men som også kan representere den største trusselen 

mot autonomi. Dersom man skaffer kunnskapsgrunnlag gjennom å spørre befolkningen om 

hvor mye innskrenkning av autonomi de kan akseptere, kan det føre til en etisk 
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problemstilling ved at de mest effektive nudgingtiltakene kan vise seg å være de minst 

akseptable for befolkningen.  

Informantene så få etiske problemstillinger ved at nudging brukes på levevaneområdene og 

syntes å mene at målet helliger middelet. I dette uttrykket ligger det at man er villig til å se 

bort i fra enkelte uheldige sider ved virkemiddelet.  

De mente også at dersom det er god effekt av nudgingtiltak, vil det være uetisk å ikke benytte 

disse virkemidlene. I sitatet «Hvorfor skal alltid djevelen ha de beste melodiene?» henvises 

det til at markedskreftene og den kommersielle industrien i stor grad bruker nudging, og at de 

gjør dette fordi det virker, og at myndighetene da bør bruke de samme virkemidlene.  

Samtidig var det bred enighet blant informantene om at nudging bare er ett av mange 

virkemidler, og at andre tiltak som kan være mer effektive, ikke må avvises. De var her enige  

med Verweij og van den Hoven (71) i at det er flere grunner til å akseptere paternalistiske, 

restriktive tiltak i folkehelse. De begrunnet det blant annet med at få helsevalg har betydning 

kun for enkeltmennesket, og at folkehelsetiltak ikke er så mye påvirkning på enkeltindivider 

som det er påvirkning for å skape bedre valg for grupper av mennesker, og at dette ofte vil 

være på bekostning av noen. De skrev også at mange folkehelsetiltak og reguleringer som 

begrenser valg, bare innebærer små begrensninger av personlig valgfrihet. De trakk frem at 

det i forebyggende medisin og folkehelse ikke er åpenbart at flere valg for folk er bedre enn 

færre valg, og at nudgingstrategier ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å begrense byrde ved 

valg (71).  

Det fremkommer hos flere av informantene at de er bekymret for at nudging, heller enn å 

utvide «verktøykassen» på folkehelseområdet, kan være med å begrense tiltakene og skrumpe 

inn handlingsrommet. Dette får også støtte i litteraturen. Mols et al skrev at i mange tilfeller er 

nudging hensiktmessing og tilstrekkelig, men i andre situasjoner  kan andre former for sosiale 

påvirkningsprosesser være mer passende for å føre til ønsket endring (63). De skrev at dersom 

det legges for stor vekt på nudging som virkemiddel, kan det være begrensende og kan føre til 

at andre påvirkningsmetoder neglisjeres selv om disse kan føre til mer effektiv, mer etisk og 

mer varig endring. 
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Effekt 

Hvor godt virker nudging? 

 

Våre informanter hadde ikke en tydelig formening om hvor godt nudging virker, eller hva 

som kunne være begrensninger for effekten. Informanter fra Folkehelseinstituttet mente at de 

var i posisjon til å få oppdrag for å vurdere effekt av eventuelle offentlige nudgingtiltak i 

Norge. Samtidig var informantene enige om at kommersielle nudgingtiltak har stor effekt, og 

at vi som forbrukere blir utsatt for dette i mange sammenhenger.  

Hvor stor effekten egentlig er, er usikker i følge kunnskapsoppsummeringer, og det er enighet 

om at det trengs mer forskning. Kostholdsfeltet er det av levevaneområdene hvor det både er 

flest tiltak og mest forskning. Plassering ser ut til å være tiltaket som har gjennomgående best 

effekt, men man finner ikke konsistent effekt. For fysisk aktivitet er kunnskapsgrunnlaget 

vurdert som svakt. På tobakksområdet ser det ut til at prisvirkemiddelet har mest signifikant 

effekt. Dette er vurdert som en del av atferdsinnsikt og nevnes her selv om prisvirkemiddelet 

ikke er et nudgingtiltak i henhold til den opprinnelige definisjonen. Merkeordninger og 

tilgjengelighet viser ikke konsistent effekt, og effekten av porsjonering er så langt svak og 

basert på svak empirisk kunnskap.  For alkoholinntak så er det også prisvirkemiddel og 

tilgjengelighet trukket frem, men det vises inkonsistent effekt og svakt kunnskapsgrunnlag. 

For merkeordninger er både effekten og kunnskapsgrunnlaget svakt (17).  

Gold og Lichtenberg skrev at medisinsk behov for nudging har kommet fordi det er stor 

mangel på helsefremmende oppførsel i industriland, og at dette er en «moderne epidemi». De 

anga at denne usunne epidemien kommer av, i alle fall delvis, at helsepersonell og særlig 

leger, kun ser pasienter som rasjonelle skapninger, men ser bort fra andre sider ved 

menneskelig oppførsel (72). 

Forfatterne trakk frem at menneskelig oppførsel er påvirket av psykologiske, ikke-rasjonelle, 

ikke-bevisste motivasjoner slik som også har blitt vist gjennom atferdsøkonomi- og 

psykologi. For å være effektive og varige må helsefremmende tiltak tilpasses alle sider ved 

pasienter, også de ikke-rasjonelle. De sa at med utgangspunkt i dette kan nudging i 

behandling bidra til å øke pasientautonomien, forsterke den terapeutiske relasjonen og gi 

bedre behandlingsresultater (72). 
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Vi er forpliktet til å bruke nudging siden det virker så godt, mente flere av informantene. Som 

vi belyste i introduksjonskapittelet, viser oversiktsartikler ikke entydige resultater for effekten 

av nudgingtiltak. Det kan være at tiltakene er såpass nye at det vil ta tid å få gode 

effektstudier.  

Våre informanter mente at nudging ikke bare burde brukes alene, men i kombinasjon med 

andre tiltak. Rapporten «Mulighetsrommet» beskriver at det er mange effekter man ikke kan 

regne med kommer fra ett tiltak alene, og at effekten av kombinerte tiltak, for eksempel 

informasjonskampanjer i kombinasjon med nudging, i liten grad er undersøkt (10). Man kan 

gjennomføre reguleringstiltak samtidig som man gjør nudgingtiltak. Eksempler på begge 

typer tiltak er gjengitt i tabell 4.  

Tabell 4. Eksempler på nudgingtiltak og reguleringstiltak på levevaneområdene. Etter 

Rainford og Tinkler (73).  

 Nudging Regulering 

Tobakk -Massemediakampanjer som kommuniserer at 

majoriteten ikke røyker og at majoriteten av 

dem som røyker, ønsker å slutte 

-Redusere hint for røyking ved å holde 

sigaretter, lightere og askebegre ute av syne 

-Forby røyking på offentlige 

steder 

-Øke prisen på sigaretter 

Alkohol -Servere alkohol i mindre glass 

-Synliggjøre lavere alkoholinntak i masse-

mediekampanjer ved å vise at majoriteten ikke 

drikker for mye 

-Regulere pris gjennom skatter 

eller en minimumspris per enhet 

-Øke minimumsalderen for kjøp 

av alkohol 

Kosthold -Gjøre deler av handlevognene tilrettelagt for 

frukt og grønnsaker 

-Gjøre salat til oppsatt forhåndsvalg i stedet for 

pommes frites  

-Regulere markedsføring mot 

barn 

-Forby industrielt fremstilt 

transfett 

Fysisk aktivitet -Gjøre trapper, ikke heiser, mer fremtredende 

og attraktive i offentlige bygg 

-Gjøre sykling mer synlig som mulig 

transportmiddel, f eks ved bysykkelordninger 

-Øke skatt på bensin og diesel 

år for år 

-Regulere områder for 

bilkjøring rundt skoler 

 

  

Synergier kan oppnås ved at det bestemmes ved lov og forskrift at det skal gjennomføres 

nudgingtiltak. For å få til effektiv bruk av nudging kan lovgivning være nødvendig. 

Eksempler på lovpålagte nudgingtiltak kan være forskrifter om hva slags varer som kan 

legges ved kassen i butikker, eller forbud om negativ nudging fra industrien, som for 

eksempel markedsføring mot barn. Mye nudging som kan gi negative helseutfall, skjer i 

situasjoner som industrien og detaljvarehandelen i stor grad styrer (12). 
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I Norge er det allerede reguleringer på mange områder, og det er også inngått 

samarbeidsordninger med matvareindustrien gjennom intensjonsavtalen om å redusere salt, 

sukker og fett og øke inntaket av sunne matvarer som frukt, grønnsaker og fisk, og gjennom 

matvarebransjens faglige utvalg som vurderer markedsføring rettet mot barn.  Plassering av 

matvarer er et av de mest undersøkte nudgingtiltakene (10). Ofte må dette gjennomføres av 

eier av butikk eller spisested, og for å få dette implementert gjennomgående, kan 

lovregulering eller bindende samarbeidsavtaler være nødvendig. 

Nudging og sosial ulikhet 

 

Utjevning er et viktig prinsipp i folkehelseloven. Tiltak som iverksettes, bør bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller.  

Informantene var opptatt av problemstillingen rundt sosial ulikhet og hvilken effekt nudging 

kan ha på dette området. Blant informantene var det noen som viste til at 

informasjonskampanjer kan øke sosiale forskjeller fordi det er de høyt utdannende som tar til 

seg informasjonen. Det ble stilt spørsmål ved om nudgingtiltak kan virke mer sosialt 

utjevnende.  

Blumenthal-Barby og Borroughs har trukket frem etiske aspekter ved ulike nudgingtiltak (se 

tabell 2) (50). De sa at sosial ulikhet i særlig grad må vurderes ved bruk av insentiver, slik at 

man vurderer om insentivene vil påvirke negativt de som har størst behov eller resultere i 

urettferdighet. Huang og Baum sa også at insentiver kan øke eksisterende sosioøkonomiske 

ulikheter ved å tilgodese de øvre økonomiske klassene og samtidig øke forskjellen for de som 

har størst behov (69). 

 

Blumenthal-Barby og Borroughs trakk også frem at forhåndsdefinerte valg kan medføre 

urettferdighet eller skade svake eller marginaliserte grupper og sa at dette er en 

problemstilling som må vurderes ved iverksetting av slike tiltak, og at en må vurdere om det 

har blitt gjort tiltak for å møte disse utfordringene (50).  

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning og det gjøres regelmessige evalueringer av 

kjennskap og tillit til merkeordningen. Lengre utdanning er vist å øke sannsynligheten for 

valg av sunne matvarer. Kjennskap til nøkkelhullsmerket er ikke påvirket av utdanningsnivå, 
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men tilliten til nøkkelhullsmerket stiger med økende utdanning (74). Hvorvidt merkingen 

bidrar til å redusere de sosiale forskjellene, er ikke kjent. 

 

 I rapporten «Mulighetsrommet» angis det at «det antas at situasjonsbestemte virkemidler kan 

nå utsatte grupper og bidra til å utjevne sosiale forskjeller i kostholdet. Vi mangler imidlertid 

forskningsbasert kunnskap om hvor mye ulike befolkningsgrupper eventuelt kan stimuleres til 

å velge sunnere» (10). 

 

Gjennomførbarhet 
 

Dagens tiltak 

 

Det er iverksatt flere nudgingtiltak på levevaneområdene, og informantene ga mange 

eksempler på disse, flest fra fysisk aktivitet og ernæring (se tabell 3). Flere eksempler fra hele 

verden er gjengitt i vedlegg 1.  

Informantene fra NCD-alliansen beskrev at de ikke ønsket å ha en moraliserende pekefinger 

ut mot samfunnet fordi det ikke har effekt. På alkohol- og tobakksområdet blir budskapene 

ofte negative, og våre informanter beskrev at alkoholfeltet er vanskeligere å jobbe på enn 

tobakk, ettersom budskapene blir dårligere mottatt og at folk tar det ille opp. Informantene fra 

Helsedirektoratet beskrev at de ikke opplevde at det var politisk klima for å jobbe med å 

redusere alkoholforbruk. Informantene fra frivillige organisasjoner ønsket å bryte tabuene, 

men mente selv at de hadde særlige hensyn å ta ettersom de ikke ønsket å påføre egne 

medlemmer skyldfølelse når sykdom allerede var inntruffet. Et initiativ på alkoholområdet, 

«AV-OG-TIL», er en kampanje organisert av en allianse med samme navn, bestående av 

mange frivillige organisasjoner. Navnet på kampanjen navnet signaliserer måtehold og 

alkovett, ikke forbud.  

Forebyggingsparadokset tilsier at å bevege levevaner i hele befolkningen litt i gunstig retning, 

gir større effekt enn å konsentrere innsatsen om høyrisikogrupper (75). Generelle 

merkeordninger retter seg mot hele befolkningen.  

Det eksisterer allerede flere merkeordninger på levevaneområdene. Nøkkelhullsmerkingen av 

matvarer er en offentlig merkeordning som eies av Helsedirektoratet og Mattilsynet i Norge. 

Flere av informantene fremhevet nøkkelhullsmerking som et tiltak i kjernen av begrepet 
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nudging. Målet er å gjøre det lettere å velge matvarer som har mindre salt, sukker og fett og 

som er grovere enn andre tilsvarende matvarer.  Denne ordningen har eksistert siden 2009, og 

i 2017 ble kriteriene for merking innskjerpet. Dette er en felles nordisk merkeordning som 

også brukes i noen av de baltiske landene. Våre informanter så fordeler med å forene 

kommersielle interesser og helse- og samfunnsinteresser, for eksempel som gjennom 

nøkkelhullsmerket. Økt salg av sunnere produkter ble betegnet som vinn-vinn for produsenter 

og forbrukere.  

I Norge er det også merking og bildeadvarsler på tobakkspakkene. Noen land, som for 

eksempel Frankrike og Sør-Afrika, har obligatorisk merking av alkoholflasker, der man ser en 

sort silhuett av en gravid kvinne med et glass i hånden og et rødt forbudssymbol over (se figur 

1). 

Figur 1. Eksempler på merkeordninger på levevaneområdene. 

 

 
 
 
Obligatorisk merking av alkoholflasker i  
Frankrike (76).  
 

 
 
Illustrasjon fra nokkelhullsmerket.no 

#tatrappa 
(bilde fra Nasjonalforeningen for folkehelsen) 

 
 

Bildeadvarsel fra norsk tobakkspakke.

 

http://www.thelancet.com/cms/attachment/2030402213/2047996055/fx2.jpg
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Fremtidig bruk 

 

Nudgingbegrepet vil bli bedre kjent og nudgingtiltak mer utbredt i fremtiden, mente 

informantene.  

Informantene viste til at nudging er aktuelt der avgjørelsene skjer hurtig. Teorien rundt 

nudging bygger på raske og ugjennomtenkte valg versus gjennomtenkte valg, og å legge til 

rette for at de raske og gjennomtenkte valgene skal kunne dultes i en spesifikk retning etter 

hvordan valgene er organisert (1, 77). I litteraturen er det også andre situasjoner som er 

trukket frem som aktuelle for nudgingtiltak, nemlig når konsekvensene av valgene først 

kommer etter en stund, når valgene er komplekse eller skjer så sjelden at de ikke medfører 

noen læring, når tilbakemeldinger ikke er mulig, og når sammenhengen mellom valget og 

resultatet er tildekket (78). 

Informantene la vekt på at områdene ernæring og fysisk aktivitet er særlig aktuelle for 

nudgingtiltak. Der kan man ha positive budskap og «ja-tiltak», slik at det oppleves både som å 

gi og få vennlige dult. For fysisk aktivitet vil både små intervensjoner som plakater på trikken 

og større tiltak som anleggelse av aktivitetsparker tjene som en invitasjon.  

På ernæringsområdet visualiserer Brødskala’n på en enkel måte hvor grovt brødet er, slik at 

man blir gjort oppmerksom på dette i valgsituasjonen. Flere merkeordninger kan være mulige 

områder for fremtidig bruk av nudging.  

Informantene var positive til nudging innen alle levevaneområder, men hadde kjennskap til 

flest eksempler fra ernæring og fysisk aktivitet. Kunnskapsoppsummeringen Helse- og 

omsorgsdepartementet har bestilt, bekrefter at det er gjort flest studier om situasjonsorienterte 

virkemidler, herunder nudging, på ernæringsfeltet (17). Denne rapporten inneholder 

anbefalinger på alle de fire levevaneområder. Helsemyndighetene og matindustrien anbefales 

å ta i bruk og evaluere situasjonsbestemte virkemidler som pris, porsjonering, plassering og 

merkeordninger, som er de mest studerte. Det angis at det er grunn til å tro at slike 

virkemidler kan påvirke norske forbrukere til å velge litt sunnere og dermed kan virke 

helsefremmende.  

Rapporten konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å prøve ut 

situasjonsbestemte virkemidler. Det trengs imidlertid mer forskning som viser hvorvidt det er 

overførbart til norske forhold. 
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For fysisk aktivitet er forskningen mangelfull, og det anbefales at det gjennomføres studier 

ved innføring av nye tiltak. For områdene tobakk og alkohol anbefales å gjøre dybdeanalyser 

av originalstudier for å vurdere hvor sterk effekt situasjonsorienterte virkemidler kan ha i 

valgsituasjonen.  

Dersom man ikke prioriterer å evaluere tiltakene grundig, risikerer man å fortsette å bruke 

begrensede ressurser på folkehelseområdet på tiltak som ikke gir tilstrekkelig eller intendert 

effekt. Våre informanter fra Folkehelseinstituttet vurderte at det ville være et naturlig oppdrag 

for instituttet å fremskaffe slik kunnskap når prosjekter blir igangsatt i Norge. De trakk fram 

nøytrale tobakkspakninger som et eksempel på et tiltak som bør evalueres.  

Informantene kom i liten grad inn på nudging i teknologi og innovasjon. Teknologirådet kom 

i 2015 med rapporten «Den nye velferdsstaten» hvor nudging gjennom det som kalles 

«tingenes internett» er et tema i artikkelen «Nudging – et dytt for velferdsstaten?» (79). 

Ferske atferdsdata fra sensorer i teknologi vi omgir oss med, kan gi raske tilbakemeldinger 

som får betydning for hverdagslige valg. Det kan dreie seg om bruk av varmtvann i dusjen, 

om å ta medisinene sine eller at mobilen eller smartklokken gir tilbakemelding om aktivitet, 

inntak av mat og drikke eller sunne innkjøp. Denne bruken av nudging for å påvirke levevaner 

gjøres allerede gjennom blant annet ulike helseapper og skrittellere. Teknologirådet skriver 

«Ved å gi oss informasjon om vår oppførsel i sanntid og samtidig gi oss en reell mulighet til å 

endre oppførsel, kan myndighetene påvirke oss til å gjøre andre valg enn vi kanskje ellers 

ville gjort. Og summen av disse små justeringene i hverdagen kan hjelpe oss å løse større 

problemer som samfunnet står overfor» (79). 

Informantene beskrev et behov for fullstendig transparens ved bruk av nudging. Det burde 

være en plikt at publikum får informasjon og er fullt informert om tiltaket, mente en. Det er 

utgitt mange rapporter som forteller om iverksatte tiltak, blant annet OECD-rapporten og 

Whiteheads rapport (9, 45). Imidlertid kan man stille spørsmål ved om denne informasjonen 

er tilstrekkelig tilgjengelig. Artikkelforfatteren DiSilvestro foreslo som en løsning på 

problemet med transparens at det burde lages en webside hvor de som iverksetter 

nudgingtiltak kan registrere dem (67). Vi er ikke kjent med at slike databaser finnes.  
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Styrker og svakheter ved studien 

 

Begrensninger i forskningsspørsmålet 

Forskningsspørsmålet er å finne ut av hva som er sentrale aktørers kjennskap til og vurdering 

av nudging som virkemiddel på folkehelseområdet. Forskningsspørsmålet har flere 

begrensninger.  I dette ligger blant annet uklare definisjoner av sentrale aktører, av nudging 

og av folkehelseområdet. Måten forskningsspørsmålet er formulert på, gjør at svaret blir et 

øyeblikksbilde. Vi mener imidlertid at dette også har en verdi, både for dokumentasjon og for 

forståelse av egen samtid.  

Styrker og svakheter ved rekrutteringen 

Styrker: I rekrutteringen kontaktet vi henholdsvis divisjonsdirektør, områdedirektør og 

koordinator som igjen samlet en aktuell gruppe med informanter fra sin ledergruppe eller 

organisasjon. Dette gjorde at vi ikke rekrutterte personlig.  

Dette kan på et vis kalles snowballing fordi vi har tatt kontakt med en enkeltkontakt som igjen 

har rekruttert nye informanter (80).  

Deltakerne er rekruttert i kraft av sine posisjoner og mottok ingen form for kompensasjon for 

deltakelse. Dette kan være en styrke da det er gjort studier som viser at informanter kan 

trekkes mot fokusgrupper på grunn av belønninger og at deres engasjement i gruppen har vært 

funnet å være lavere enn for dem som ikke har dette som insentiv (81).  

Svakheter: Fordi informantene er rekruttert i kraft av sine posisjoner, er det ikke sikkert at de 

informantene som har deltatt i studien, er de som kjenner feltet best.  

Rekruttering av informanter som en av studentene hadde kjennskap til gjennom 

arbeidssituasjon, kan ha betydning for måten informantene har forholdt seg til intervjuerne i 

fokusgruppene.  

Styrker og svakheter ved fokusgrupper 

En styrke ved fokusgrupper er at det er lettere å utfordre holdninger og oppfatninger, og 

deltakerne kan argumentere og utfordre hverandre. Dette kan bringe frem nye synspunkter. En 

svakhet med fokusgrupper er at én sterk stemme kan bli førende for en hel gruppes meninger. 

For å unngå dette hadde vi noen spørsmål som alle besvarte i fokusgruppene før vi åpnet for 
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en mer fri diskusjon i gruppene. Dette sikret at alle informantene uttalte seg om 

problemstillingene. Likevel opplevde vi at informanter ikke ga forklaringer etter at andre 

hadde formulerte seg godt om temaet, slik at vi kan ha gått glipp av noen nyanser ved at de sa 

seg enige med de andre.   

Fokusgrupper kan være mer krevende enn enkeltintervjuer for dem som gjennomfører 

studien, fordi man må fungere som en moderator og styre diskusjonen i ønsket retning mer 

enn bare å være direkte intervjuer.  

Analyse av fokusgruppeintervjuer kan være mer krevende enn av enkeltintervjuer. Det kan 

være vanskelig å skille ut hva hvem har sagt når intervjuene skal transkriberes. Vi tok 

nøyaktige notater underveis i fokusgruppeintervjuene og det var til hjelp under 

transkriberingen senere.  

Begrensninger ved studien 

I forskning vil man ideelt sett fortsette med datainnsamling til man oppnår datametning og 

ikke lenger får nye funn gjennom intervjuene. I  studieplanen vår var tiden en sterk 

begrensning og vi måtte avslutte datainnsamling etter de planlagte fokusgruppeintervjuene. 

Det begrensede antallet informanter kan derfor være begrensende for hvor mye informasjon 

som har fremkommet, og det kan ikke sees bort fra at flere informanter kunne gitt andre 

resultater.  

Dersom samme undersøkelse gjentas, vil man sannsynligvis ikke få de samme resultatene. 

Dette kan forklares med både utvikling på nudgingfeltet, utvikling politisk og 

samfunnsmessig, og endring av hvilke personer som besitter rollene som deltok i 

fokusgruppene.  

Refleksivitet 

Med refleksivitet menes forholdet mellom forskeren og forskningsarbeidet, og det innebærer 

hvilken påvirkning forskeren selv har på prosessen. 

Det er to former for refleksivitet; personlig og epistemologisk. Refleksjon rundt egne 

meninger og sympatier, hvilke verdier man har og hvilken historie man har med seg, og å se 

hvilken betydning dette kan ha for forskningen, er den personlige refleksiviteten.  Den 

epistemologiske refleksiviteten dreier seg om forskningsspørsmålet og refleksjoner rundt 
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hvorvidt spørsmålet i seg selv setter grenser for hva vi kan få svar på, og innsikt i at valg og 

forutsetninger underveis får betydning for resultatene.  

Vi har vært to studenter som har arbeidet sammen om masteroppgaven, så vi har hatt gode 

muligheter til å diskutere disse problemstillingene og være åpne om egne refleksjoner rundt 

disse. Vi hadde diskusjoner rundt og hvordan vi stiller oss til nudging og bruken av dette i 

utvikling av både forskningsspørsmål og tentativ intervjuguide. Vi hadde ikke klare 

formeninger om hvordan vi stiller oss til nudging. 

Validitet  

Intern validitet dreier seg om i hvilken grad funnene «svarer på» forskningsspørsmålene. 

Rekrutteringsprosessen har vært vesentlig for å få de riktige informantene til 

fokusgruppeintervjuene. Vi opplevde at informantene representerte riktig nivå og posisjoner 

for å delta i fokusgruppene og at vi fikk gode svar. 

 

En sammenheng mellom forskningsspørsmålet og intervjuguiden er også viktig. Veilederne 

ga innspill i denne prosessen. Vi gjorde også en gjennomgang av intervjuguiden i etterkant av 

første fokusgruppeintervju og vurderte om det var behov for å gjøre endringer. I denne 

prosessen la vi til et spørsmål om når informantene hadde blitt kjent med begrepet.  

 

Ekstern validitet dreier seg om i hvilken grad resultatene er relevante eller generaliserbare til 

andre situasjoner. Tematikken og utvalget av informanter gjør at resultatet av studien er et 

øyeblikksbilde. Feltet er relativt nytt og kan kanskje sies å være noe motepreget. Om noen år 

kan de samme spørsmålene rettet til informanter i de tilsvarende stillinger, gi andre svar. 

 

Mays og Pope trakk frem fire måter for å sikre validiteten i en kvalitativ studie: triangulering, 

respondentvalidering, refleksivitet og transparens for datainnsamling og analysemetode (82).   

Triangulering omhandler å benytte to eller flere metoder eller kilder for datainnsamling, og å 

se problemstillingen fra flere sider. Dette er i denne oppgaven løst ved å ha informanter fra 

flere interessegrupper. Ved å ha ulike utvalg, som i vår oppgave med fokusgruppe fra både 

forvaltning og frivillighet, får vi belyst flere sider av saken. I tillegg har det å være to 

studenter som har jobbet sammen om masteroppgaven bidratt til å se ulike sider av 

problemstillingen. Vi har også hatt to veiledere som ytterligere har vært med på å utvide 
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perspektivene. Veilederne i prosjektet har annen fagbakgrunn enn oss, og det har bragt inn 

andre fagbegreper og perspektiver. Dette er også en type triangulering. 

 

Vi vurderte å ha flere informantgrupper. Man kunne se for seg å intervjue kommersielle 

aktører, politiske partiers representanter i Stortingets helsekomité eller andre aktører på 

området. Begrenset tid for gjennomføring av oppgaven har gjort at vi har måttet gjøre 

pragmatiske avgrensninger og vi har derfor valgt å forholde oss til et lavere nivå og ikke 

intervjuet informanter på et nivå som gir oppdrag, men kun nivået i forvaltningen som mottar 

oppdrag, samt frivillig sektor.  

Metodisk triangulering, som innebærer å innlemme strategidokumenter eller lignende, er en 

mulighet dersom det er nødvendig med mer data for å finne svar på forskningsspørsmålet.  

Vi er ikke kjent med at det er gjort tilsvarende studier på holdninger til nudging i en norsk 

setting tidligere. I denne studien har det derfor vært mest aktuelt å vise til teori om nudging og 

erfaringer rundt bruken av dette. 

 

Roller 

I møte med informantene har vi to studenter som jobbet sammen i dette prosjektet, hatt ulike 

roller. AMN kjente flere av informantene fra tidligere og jobber sammen med informantente 

fra Helsedirektoratet. Å kjenne informantene gjorde det sannsynligvis lettere å få avtaler med 

dem. Men samtidig var det i møte med informantene  viktig å være to, hvorav en ikke kjenner 

dem fra tidligere. Dette fordi man uten kjennskap til informantene lettere kan se det hele 

utenfra, være objektiv og stille spørsmål uten å være forutinntatt. Samtidig kan man ved 

kjennskap til informantene, kunne spille på kjennskap til intervjuobjektenes oppgaver og 

dermed stille mer inngående spørsmål. 

Respondentvalidering 

Respondentvalidering innebærer å formidle resultatene til informantene. I vårt arbeid har 

deltakerne i fokusgruppene fått mulighet til å lese egne sitater og kunne gi tilbakemelding 

dersom de ikke kjente seg igjen i disse. Noen informanter har benyttet seg av dette.  

Transparens 

Transparens for datainnsamling og analysemetode er viktig for at andre skal kunne 

gjennomføre en tilsvarende studie. Vi har vedlagt intervjuguiden (vedlegg 2). 
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Konklusjon 
 

Denne studien er gjennomført fra april til november 2017, med datainnsamling i mai og juni 

2017. Studien belyser hvilken kjennskap og hvilke holdninger sentrale aktører har til bruk av 

nudging på folkehelseområdet. Kjennskap og holdninger er størrelser som endres hele tiden. 

Studien representerer derfor et øyeblikksbilde.  

På folkehelseområdet, og spesielt på enkelte av levevaneområdene, har det gjennom årtier 

vært innført nokså strenge lovreguleringer. Både tobakk- og alkoholfeltet har strenge 

lovreguleringer med blant annet aldersgrenser, salgs- og bruksbegrensninger. Denne typen 

reguleringer har ikke vært brukt for å fremme fysisk aktivitet og sunt kosthold.   

Hovedfunnene våre var at informantene er kjent med begrepet, og i høy grad har positive 

holdninger til innholdet i begrepet. Informantene gjenkjente det historiske tankegodset som 

ledet opp mot teorien. Det var bred enighet om nudging ville bli brukt i økende grad i 

fremtiden – særlig for ernæring og fysisk aktivitet. Informantene la vekt på at disse områdene 

er særlig aktuelle fordi det er områder for positive dult og «ja-tiltak», mens alkohol- og 

tobakksfeltet må ha, og allerede har, strenge reguleringer.  

Det var stor enighet blant informantene om at kommersielle krefter bruker nudgingtiltak i stor 

grad for å øke egen fortjeneste, og at de gjør dette nettopp fordi dette har effekt. Med dette 

som utgangspunkt mente de at det offentlige også må bruke nudging som virkemiddel, men at 

det må være et av mange virkemidler og at må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, for 

eksempel reguleringer. Reguleringer ble trukket frem som et effektivt tiltak på 

folkehelseområdet. Informantene var opptatt av at ensidig oppmerksomhet på nudging som 

virkemiddel kunne snevre inn virkemidlene. I litteraturen vises det til at reguleringer kan være 

aktuelt for å sikre gjennomføring av nudgingtiltak, og at disse tiltakene i så måte henger 

sammen og ikke utelukker hverandre.  

En kunnskapsoppsummering konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 

prøve ut situasjonsbestemte virkemidler på kostholdsområdet (17). Det trengs imidlertid mer 

forskning som viser hvorvidt det er overførbart til norske forhold. På feltene fysisk aktivitet, 

tobakk og alkohol er det relativt svakt kunnskapsgrunnlag. Det er behov for mer forskning på 

effekt av nudgingtiltak. 
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Både informantene og tilgjengelig litteratur pekte på mange etiske problemstillinger rundt 

bruk av nudging, både generelt og på levevaneområdene spesielt. Noen mente at man kunne 

påvirke for mye, andre mente at man kunne påvirke for lite. Det er følgelig ikke entydig 

positivt eller negativt.  

Informantene var opptatt av at for at nudging skal være etisk forsvarlig så må det være full 

åpenhet om hvilke tiltak som iverksettes og hvem som står bak. Det er viktig å vurdere etisk 

de forskjellige enkelttiltakene dersom myndighetene ønsker å iverksette disse. Særlig bør det 

vurderes i hvilken grad autonomien blir berørt, og hvordan tiltakene – eller det å ikke innføre 

dem - vil treffe sårbare grupper.  

Underveis i arbeidet med analysen, ble vi kjent med at Helse- og omsorgsdepartementet med 

støtte fra Nordisk Ministerråd hadde bestilt en ny rapport om atferdsinnsikt fra stiftelsen 

GreeNudge, Denne rapporten fikk vi lese i september, etter at vi kontaktet Helse- og 

omsorgsdepartementet. Mens vi arbeidet med diskusjonsdelen av artikkelen, kom nyheten om 

at Richard Thaler hadde vunnet Nobels minnepris i økonomi for 2017, nettopp for sitt arbeid 

med atferdsøkonomi. Komiteens begrunnelse for tildelingen var at Thaler hadde bygget bro 

mellom økonomi og psykologisk analyse av individuelle valg. Prisutdelerne sa at hans arbeid 

har vist hvordan begrensninger i individers forståelse av og kunnskap om 

beslutningsprosesser, sosiale preferanser og manglende selvkontroll, kan påvirke valg og 

resultater i markedet (83). Temaet nudging fikk med dette fornyet interesse og aktualitet.  

 

Nudgingbegrepet vil bli bedre kjent og nudgingtiltak mer utbredt i fremtiden, mente 

informantene. Avslutningsvis vil vi gjøre en av informantenes ord til våre egne: «Jeg tror det 

kan bevege seg ganske vidt fremover og at jeg tror det er et konsept som kan bli mer brukt da, 

på flere områder fremover.» (NCD3) 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Eksempler på tiltak på helseområdet som benytter atferdsinnsikt 

Etter rapporten “Behavioural insights and public policy. Lessons from around the world.” 

OECD, 2017 (9).  
Prosjekt Land/ 

område 

Tid Problemstilling og intervensjon Resultat 

Reducing 

unintended 

blindness 

through color-

coded 

observation 

charts 

 

 

 

Australia Oppstart 

2010 

Pågående 

Problemstillingen var pasienter i 

sykehuset som blir dårligere mens 

de venter uten at dette blir oppdaget 

og agert på. Intervensjon: «Between 

flags program»- brukte 

standardiserte observasjons-

skjemaer for å registrere vitale tegn 

og plassere pasientene i områder 

med fargekoder for å lettere se om 

pasientene ble dårligere.  

Det ble sett en 25 % reduksjon i 

uventet hjertestans. I tillegg mente 

mange av de ansatte at det gjorde 

det lettere å identifisere og 

håndtere pasientene ut fra risiko.  

Increasing the 

number of 

citizens 

registering as 

organ donors 

 

Canada Februar 

2014 - 

mars 2014  

 

Målet var å øke antallet som 

registrerte seg som organdonorer. 

Intervensjon: Å dele ut et kort 

skjema om donorregistrering 

sammen med en 

informasjonsbrosjyre mens folk 

ventet i kø på offentlige kontor.  

Å dele ut et kort skjema sammen 

med informasjonsbrosjyre fra en 

velkomststand resulterte i 2,29 

ganger så mange registrereringer i 

forhold til det tidligere brukte 

lange skjemaet. Å dele ut 

skjemaet mens folk ventet i kø, 

økte sannsynligheten for at dette 

ble utfylt.  

Using air 

miles to treat 

obesity  

 

Canada April 2013 - 

juni 2016  

 

Målet var å øke antallet som trente 

ved YMCA treningssenter.  

Intervensjon: Det ble gjennomført 

et pilotprosjekt hvor bonuspoeng 

hos et flyselskap ble gitt ved 

trening, og flere poeng ved flere 

ukentlige treninger.  

De som var en del av programmet 

trente 17 % oftere enn de som 

ikke var del av programmet. 

Effekten var størst i løpet av de 

første månedene av 

intervensjonen eller når det ble 

gjort endringer i belønningene.  

«Carrot 

rewards» 

Canada 16.februar 

2015- 

pågående 

(skal gå til 

januar 2020) 

Målet er å forbedre og øke sunn 

livsstil i den kanadiske 

befolkningen.  

Intervensjon: mobil app som gir 

belønninger med «bonuspoeng» i 

egenvalgte programmer ved 

tilegnelse av kunnskap om, og 

opptak av sunne levevaner.  

Programmet er pågående. 

Suksessraten vil bli målt gjennom 

antallet brukere av appen, hvor 

mye de bruker den, undersøkelser 

på økt kunnskapsnivå mot 

baseline etc.  

Nudging 

smokers away 

from the 

doors at CPH 

airports 

Danmark Under-

søkelser 

gjort i 2013 

og 2016 

Målet var å flytte røykere unna 

dørene på flyplassen før de tente 

seg en sigarett. I tillegg lage en 

dedikert røykesone noen meter 

unna dørene slik at røykerne visst 

hva som var forventet av dem i 

stedet for bare hva som var forbudt. 

Intervensjon: Klistremerker på 

bakken som viste en tent sigarett 

samt antall meter til dedikerte 

røykeområder. 2. dedikerte områder 

for røyking i trygg avstand fra 

dørene. 3. flytting av benker fra 

ikkerøyk-områdene til 

røykeområdene for å gi noe økt 

komfort i disse områdene. 

Resultatet av målinger viste en 

reduksjon på 49 % i røyking i 

«ikkelovlig» område.  
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Increasing 

vegetable 

sales 

Danmark 2015-2016 Målet var å øke salg av grønnsaker 

Intervensjon: Plassere oppkuttede 

grønnsaker ved siden av kjøttdeig 

og kjøtt i butikken.  

Salget av ferdigoppkuttede 

grønnsaker økte med 61,3 % per 

kunde.  

Smarter 

lunchrooms 

for healthier 

food choices 

Tyskland Juni 2015- 

oktober 

2015 

Se om ansattes helse kunne 

forbedres gjennom å endre 

produktplassering i kantinen.  

Intervensjon: Endret oppstilling av 

mat og drikke, fargen på 

tallerkenene, samt satte opp 

plakater i kantinen for å øke 

oppmerksomheten.  

Ved å plassere frukt i øyehøyde 

og ha mindre sunne alternativer 

mindre synlig plassert, økte valget 

av sunne varer og ansatte valgte 

vann fremfor brus og frukt 

fremfor kaker.  

Healthystyle 

survey: 

Segmenting 

school 

children and 

adults 

Ungarn 2015- 

pågående 

Clusteranalyse av levevaner blant 

befolkningen i Ungarn for å legge 

til rette for målrettede 

intervensjoner.  

 

Treating 

tuberculosis 

effectively 

Moldova April 2014- 

pågående 

Målet var å øke compliance med 

medisinering av tuberkulose etter 

utskrivning fra sykehus.  

Intervensjon: Innføring av VOT 

(virtuelt observert terapi) i stedet 

for DOT (direkte observert terapi) 

gjennom at pasientene kunne vise at 

de tok medisinene via pcen i stedet 

for å møte opp på sykehuset. De 

fikk også personlig tilbakemelding 

og påminnelser dersom ikke sendte 

video.  

Endelige resultater er ikke klare 

ennå. Så langt er det estimert at 

pasienter som får VOT 

gjennomsnittlig tar medisiner en 

dag mer i måneden enn 

kontrollgruppen.  

Screening for 

diabetes 

during 

ramadan 

 

Qatar Ramadan 

2014 

Målet var å undersøke om ramadan 

er et godt tidspunkt for å gjøre pre-

diabetes screening. 

Intervensjon: pilotstudie hvor det 

ble satt opp 20 pre-diabetes 

screening enheter ved den store 

moskeen i Qatar. 

Ramadan medfører at 

befolkningen i Qatar er fastende 

og screening ved moskeen 

identifiserte en tredjedel av de 

screenede med diabetes eller tegn 

til utvikling av diabetes uten at de 

var kjent med dette.  

Promoting 

healthy 

lifestyles 

through a 

computer-

based «HIV 

risk game» 

Sør Afrika 2015 Målet var å teste hvorvidt et pc-

basert “HIV risiko spill” kunne gi 

bedre forståelse av forholdet 

mellom HIV-risiko og alder blant 

lavinntekts ungdom I Sør Afrika 

sammenliknet med tradisjonelle 

brosjyrer.  

Intervensjon: Randomisering av 

deltakere til kontrollgruppe som 

leste brosjyre om HIV og relativ 

risiko av alder, og en 

intervensjonsgruppe som spilte 10 

runder med HIV risiko-spill hvor de 

fikk umiddelbar tilbakemelding på 

om hadde gjettet riktig.  

Resultatene viste at 

intervensjonsgruppen var 

signifikant bedre på å identifisere 

hvilke av to individer som det var 

mest sannsynlig at var HIV-

smittet. 80 % i 

intervensjonsgruppen identifiserte 

korrekt de eldre mennene som 

mest sannsynlig til å være HIV-

smittet, og det var 18 

prosentpoeng høyere enn i 

kontrollgruppen. Bare 7 % i 

intervensjonsgruppen svarte galt 

på begge spørsmål, mot 35 % i 

kontrollgruppen.  

Walk for 

health  

Healthy 

lifestyles pilot 

Sør Afrika September 

2013- 

februar 2014 

Målet var å øke fysisk aktivitet 

blant ansatte i stillesittende jobber.  

Intervensjon: pilot hvor de ansatte 

fikk pedometer samt ble delt inn i 

grupper som konkurrerte mot 

hverandre om å få mest skritt. Også 

overordnede var deltakende. 

Av 50 deltakere, var det det 30 

som gjennomførte både før- og 

etteranalyse. 70% viste 

vektnedgang, gjennomsnittlig 2,8 

kg. De viste også nedgang i BMI, 

om nedgang i centimeter rundt 

midje, bryst og lår og forbedret 

sine resultater på 12 minutters 
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gangtest.  

Discover 

behaviour-

based 

interventions 

to make 

weekends 

safer for 

youth 

Sør Afrika Oktober 

2014- 

november 

2014 

Målet var å forebygge kriminalitet 

ved å bruke smart planlegging og 

utvikle avledende aktiviteter for å 

holde unge opptatt med aktiviteter 

og trygge. Intervensjon: 

randomisert kontrollert studie for å 

teste betydningen av en pc og 

mobilbasert applikasjon for å lede 

unge til trygge aktiviteter.  

Resultatene viste at for 

intervensjonsgruppen var det bare 

halvparten så stor sannsynlighet 

for å være involvert i utrygge 

aktiviteter som kontrollgruppen.  

Increasing the 

number of 

organ donors 

in the United 

Kingdom 

England Fem uker i 

2013 

Målet var å øke antallet personer i 

organdonasjonregisteret.  

Intervensjon: randomisert 

kontrollert studie hvor en million 

bileiere som skulle fornye 

veiavgiften på nett eller registrere 

seg for førerkort fikk opp en separat 

side på nett hvor de fikk tilbud om å 

registrerer seg som organdonorer. 

Det ble brukt ulike formuleringer 

blant annet som spilte på sosiale 

normer alene eller sammen med 

bilder, som spilte på tap eller 

gevinst eller som spilte på 

gjensidighet eller handling.  

Resultatene viste at alle 

intervensjoner, bortsett fra den 

som spilte på sosiale normer i 

kombinasjon med et generisk 

gruppebilde, hadde positiv effekt 

og økte antallet som registrerte 

seg som organdonorer. Å spille på 

gjensidighet (dersom du hadde 

behov for organtransplantasjon, 

ville du tatt det? Hvis så, hjelp 

andre) var mest effektiv. Å spille 

på tap var mer effektiv enn å 

spille på gevinst. Det ble estimert 

at intervensjonen hvis oppskalert 

kunne føre til 96000 økte 

registreringer årlig og kunne 

redde over 6 liv hvert år. 

Using social 

norms to 

reduce the 

over-

prescription 

of antibiotics 

England September 

2014- mars 

2015 

Målet var å se om tilbakemelding 

på oppførsel ved å bruke sosiale 

normer kunne redusere over-

forskrivning av antibiotika.  

Intervensjon: randomisert 

undersøkelse hvor databaser ble 

brukt til å finne allmennleger som 

var blant topp 20 % i forskrivning 

av antibiotika i sitt område.  

Intervensjonsgruppen fikk tilsendt 

et brev hvor de ble informert om at 

de forskrev mer antibiotika enn 80 

% av legene i området. Kontroll-

gruppen fikk ikke noe brev.  

I løpet av seks måneder reduserte 

leger som mottok brevet, 

antibiotika-forskrivningen med 

3,3 % sammenliknet med dem 

som ikke fikk brevet. 

Stating 

appointment 

costs in SMS 

reminders to 

reduce missed 

hospital 

appointments 

England November 

2013 – mai 

2014 

Målet var å teste om ulike 

formuleringer i påminnelse om 

poliklinisk time hadde betydning 

for oppmøtet. Intervensjon: fire 

ulike formuleringer ble brukt i 

SMS-påminnelser om time for poli-

kliniske pasienter. En «kontroll» 

med lite informasjon, en med 

telefonnummer for å endre time, en 

med sosial norm «vi venter deg» 

inkludert telefonnummer for 

endring, og en som oppga pris ved 

manglende oppmøte samt 

telefonnummer for å endre time. 

Det ble også gjort ny runde med 

fire ulike formuleringer som alle 

oppga pris ved manglende 

oppmøte.  

SMS med oppgitt kostnad ved 

manglende oppmøte førte til 

statistisk signifikant færre som 

ikke møtte enn blant dem som 

fikk «kontroll» melding.  Melding 

som spilte på sosiale normer førte 

til statistisk signifikant flere 

avlysninger.  
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Vedlegg 2 Intervjuguide 
 

Legger opp til fokusgrupper av en times varighet.  

Nudging  

Presentere oss og fortelle at det gjøres opptak som utelukkende brukes til formålet. Vi vil 

transkribere.  

Samtykkeskjema  

Presentasjon av hver enkelt- gå runden rundt bordet. Navn, stilling (slå sammen senere og si 

noe om nivå i beslutningskjeden) og hvor lenge de har vært i stillingen og faglig 

bakgrunn/utdanning/profesjon.  

 

Generelt – gå runden rundt bordet 

Hvordan oppfatter du begrepet nudging/dulting?  

Hvor går grensen for hva som er nudging? 

 

Bruk  

Aktuelt å ta en runde slik at flere får si noe 

På hvilke områder kan/bør det brukes?  

Hvorfor?  

På hvilke områder bør det ikke brukes?  

Hvorfor ikke?  

 

Opp mot norsk folkehelsepolitikk  

Hvordan brukes nudging i norsk folkehelsepolitikk?   
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Hvilke diskusjoner har dere hatt omkring virkemidler?  

Hvilke argumenter er det for tiden som blir fremholdt?  

Hvilke erfaringer har dere til nå med iverksettingen av virkemidler? 

I hvilken retning beveger dette feltet seg?  

Spørre om deltakerne har kjennskap til andre lands bruk og erfaringer med nudging? 

Kan dere vise til positive eller negative erfaringer fra andre land? 

Hvis diskusjonen ikke kommer dit selv- ha noen eksempler slik at man kommer dit selv 

- Nøytrale tobakkspakninger 

- Nøkkelhullsmerking 

- Malte sykkelveier 

- Barmatter  

- Apper 

- Nudging: endre default- eks skattemelding. Er det ok på organdonasjon? 

Etikk  

Ser du noen etiske betenkeligheter med å velge nudging som fremgangsmåte?  

Hvorfor?  

Hvorfor ikke? 

 

Hvis diskusjonen havner på vidvanke:  

Thaler og Sunstein som definerte dette i utgangspunktet definerte det som…. Hadde ikke med 

økonomiske insentiver.  

Er dere enige i denne definisjonen? 

Til slutt: er det noe dere har brent inne med/vil tilføye? 
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Vedlegg 3 Godkjenning fra NSD 
 

Godkjenning fra NSD ble mottatt 16.mai 2017. 
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Vedlegg 4 Samtykkeskjema 
 

Forespørsel om deltakelse i studien og informert samtykke  

Sentrale aktørers oppfatning av nudging/dulting og 
vurdering av dette som virkemiddel på 
folkehelseområdet 
 
Bakgrunn og formål  
I forbindelse med vår master i helseadministrasjon ved UIO vil vi undersøke sentrale aktørers 
erfaringer ved bruk av nudging / dulting på folkehelseområdet. Dette gjøres gjennom intervjuer 
med nøkkelpersoner i helsemyndigheter og frivillige organisasjoner.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien?  
Du inviteres til å delta i et intervju vedrørende erfaringer med bruk av nudging / dulting. 
Intervjuene tas opp digitalt og transkriberes, og det skal gjennomføres en kvalitativ analyse.  
 

Hva skjer med informasjonen du gir?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Intervjuerne er den eneste personen 
som vil ha tilgang til lydopptakene. Prosjektgruppen inkludert veiledere vil ha tilgang til de 
transkriberte dokumentene. Navn og tilknytning vil ikke bli publisert.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes i løpet av desember 2017. Etter at oppgaven er ferdig 
skrevet, slettes alle lydopptak.  
 
Frivillig deltakelse Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt 
samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 
slettet og utsagn så langt det lar seg gjøre.  
 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Sarah Frandsen Gran tlf: 92250144  
Studien er meldt til NSD. 
 
Prosjektgruppen består av:  
Veiledere: Ivan Spehar (ivan.spehar@medisin.uio.no) og Eli Feiring (eli.feiring@medisin.uio.no) 
Studenter: Sarah Frandsen Gran (s.e.f.gran@studmed.uio.no) og Astrid Nylenna 
(a.m.nylenna@studmed.uio.no) 
 
Samtykke til deltakelse i studien  
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Signert av prosjektdeltaker, dato)  

  

mailto:ivan.spehar@medisin.uio.no
mailto:eli.feiring@medisin.uio.no
mailto:s.e.f.gran@studmed.uio.no
mailto:a.m.nylenna@studmed.uio.no
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Vedlegg 5 Arbeidsfordeling mellom forfatterne 
 

Vi har skrevet denne oppgaven sammen. Vi har begge vært inne i alle deler av oppgaven, og 

har diskutert og gjennomarbeidet alt i fellesskap. 

 

Vi har sittet fysisk sammen mange dager, jobbet sammen i telefonmøter og skrevet i samme 

dokument som vi har sendt frem og tilbake. Vi har jevnt over jobbet med oppgaven omtrent 

hver eneste dag fra april til november med unntak av sommerferien. 

 

Selv om vi begge har jobbet med alle deler av oppgaven, har det likevel vært slik at vi fordelte 

noen av oppgavene innledningsvis. 

AMN hadde kontakt med informantene i forkant av fokusgruppeintervjuene, men 

intervjuguide ble utviklet i fellesskap og begge deltok i alle tre fokusgruppene og vi delte på å 

lede gruppene.  

AMN skrev ned hoveddelene av alt som ble sagt underveis i fokusgruppene. SFG 

kvalitetssikret og transkriberte fullstendig fra lydfil. 

Vi fordelte initialt artikler mellom oss og skrev sammendrag som vi delte oss imellom. De 

store rapportene som vi viser til gjennom oppgaven, har begge lest i sin helhet. 

SFG satte opp resultatkapittelet, men samling i temaer og overskrifter og utvalget av sitater 

skjedde i nær dialog. 

 

Alle kapitler i oppgaven er skrevet av begge. 

Vi har deltatt sammen i alle møter med veilederne. 

 
  


