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Sammanfattning
Matsvinn är ett problem som genomsyrar hela livsmedelskedjan och ger upphov till ekonomiska
förluster, negativ miljö- och klimatpåverkan och utömning av ändliga resurser. Den förändring
som krävs för att motverka dessa negativa effekter är enorm. I Sveriges skolor är förlusterna i
form av slängd mat en fråga om ett kostsamt slöseri, dels ur miljösynpunkt, men också med
hänsyn till kommuners begränsade resurser. På grund av detta är behoven av svinnreducerande
åtgärder stora. Någonting som kan hjälpa till att minska omfattningen av matsvinnsproblemet är
beteendeförändring. Tyvärr kan vi inte förvänta oss att förändring skall ske på tu man hand. Vi
behöver styrmedel som kan knuffa oss i rätt riktning.
Denna uppsats är ett teoretiskt underlag som undersöker och beskriver hur nudging, ett verktyg
för hållbara beteenden, kan vara en del av lösningen på matsvinnsproblemet i skolor.
Rekommendationer för utformning och införande av sådana förändringsstrategier presenteras,
med särskilt fokus på planerade åtgärder (nudges) och praktisk tillämpning. Målet är att studien
skall kunna bidra till tillämpningen av beteendeinsikter inom miljöområdet. Två tidigare studier
ligger som grund för uppsatsen, en litteraturstudie, som syftat till att undersöka nudging som ett
hjälpmedel för hållbar samhällsutveckling, och en pilotstudie, som syftat till att undersöka
elevers beteende i matsalen och hur de handskas med maten som blir över. Första studien fann
flera praktiska brister om nudging (verktyget) skall brukas lyckosamt, långvarigt och i större
utsträckning inom miljöarbetet. Pilotstudien fann irrationellt fattade beslut bland elever.
För att svara på hur nudging kan vara en del av lösningen på problemet med bortkastad mat i
skolor tillämpade uppsatsen det strategiska ramverket för hållbar utveckling. Enligt det
strategiska ramverket för hållbar utveckling tillämpas nudges som en katalyserande åtgärd
medan nudging är ett konkret verktyg för strategiskt beteendeförändringsarbete. I uppsatsen
presenteras nudging och nudges som två separata delar av beteendeförändringsarbetet, vilket
förtydligar begreppens omfattning och roll i problemlösningen samt att det också illustrerar hur
respektive del kan vara en egen del av lösningen på problemet. Utifrån kartläggning av orsaker
och faktorer som står i vägen för en önskvärd beteendeförändring, drar uppsatsen slutsatser om
att det finns en teoretisk potential att använda nudging för att främja en hållbar utveckling i
skolor och minska matsvinnet, främst när eleverna är på väg att lämna matsalen, men också vid
uppläggningssituationen och under ordinarie skoltid. Identifierade områden att fokusera på vid
tillämpningen av nudges var främst feedback och återkoppling, smarta ankare, ordning,
normativa budskap, engagemang, påminnelser, färre alternativ, strategisk planering, upplysning
av förluster och minskat socialt bevis.
Utöver detta, gav uppsatsen slutligen förslag för arbete med nudging ur ett ovan- eller
underperspektiv (genom att integrera bedömningsfrågor i beslutandeprocessen) för att anpassa
tillämpningen av åtgärder.

Nyckelord: Nudging, beteendeförändring, matsvinn, skolmatsal, hållbar utveckling
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Abstract
Food waste is a problem that permeates the whole food supply chain and cause economic losses,
negative effects on the climate and environment and depletion of finite resources. The scale of
required change necessary to counteract the negative effects is huge. In Swedens schools food
waste loss is a matter of a costly wastage, both from an environmental perspective, but also with
regard to municipalities' limited resources. Due to this, there is a big demand for waste loss
reducing measures. Something that can help mitigate the extent of the food waste problem is
behavioral change. Unfortunately, we cannot expect change to occur on one’s own. We need
tools that can nudge us in the right direction.
This thesis is a theoretical base that explores and describes how nudging, a tool for sustainable
behaviors, can be a part of the solution to the food waste problem in school canteens.
Recommendations for design and implementation of such change strategies are presented, with
a special focus on planned interventions (nudges) and practical application. The goal is that the
study will contribute to the application of behavioral insights in the environmental field. The
foundation of the thesis consists of two earlier studies, a literature study, aimed at examining
nudging as a tool for sustainable societal development, and a pilot study, aimed at examining
students' behavior in canteens, and how they deal with leftovers. The first study found a number
of practical shortcomings if nudging (the tool) is to be used successfully, long-term and more
extensively in environmental work. The pilot study found irrationally made decisions among
students.
In order to answer how nudging can be part of the solution to the food waste problem in
schools, the thesis applied the strategic framework for sustainable development. According to
the strategic framework for sustainable development nudges employs as a catalyzing action
while nudging is a tangible tool for strategic behavior change management. In the thesis
nudging and nudges are presented as two separate parts of the behavior change management
process, this also illustrates how each part can be part of the solution to the problem, because it
clarifies the scope of the notions and their role in resolving the issue. Based on knowledge
gained from the pilot study, the thesis draws conclusions that there is a theoretical potential to
use nudging to encourage sustainable development in school canteens and reduce food waste,
especially when students are about to leave the canteen, but also in the serving situation and
during everyday school hours. Identified areas to focus on when applying nudges were mainly
evaluation and feedback, smart anchors, order, normative messages, commitment, reminders,
fewer options, strategic planning, loss disclosure and less social proof.
In addition to this, the thesis finally gave suggestions for working with nudging from an aboveor below perspective (by integrating assessment questions in the decision-making process) to
adjust the application of interventions.

Keywords: Nudging, behavior change, food waste, school canteen, sustainable development
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Förord
Mitt stora intresse för både psykologi och miljöämnet sammanförde mig med begreppet
nudging och fick mig att skriva denna uppsats. Ämnet för uppsatsen berör till stor del dessa
områden, eftersom nudging ofta handlar om att förstå det som är i människors natur för att
främja hållbar beteenden. Under skrivperioden har jag försökt lyfta hur värdefullt det visat sig
vara att se på miljöutmaningar ur ett beteendeperspektiv. Jag hoppas att uppsatsen kan motivera
läsare till en egen reflektion ur liknande perspektiv. Jag tar chansen att be om ursäkt i förväg om
denna önskan visas allt för mycket. Jag vill också tydliggöra att jag inte har någon avsikt att
förminska andra hårda, mjuka eller mer traditionella bestämmelser och lösningar eller dess
betydelse för att komma till rätta med olika utmaningar samhället står inför.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat och hjälpt mig genomföra detta arbete. Det har
varit allt utom en enmansshow. Först och främst vill jag poängtera att uppsatsen inkluderar både
en enkätundersökning och två fokusgruppintervjuer. Jag vill passa på att tacka alla respondenter
och kontaktpersoner vilka varit delaktiga och bidragit till genomförandet av dessa. Momenten
har till stor del bidragit till uppsatsens resultat och slutsatser. Ett särskilt tack vill jag också rikta
Eva Ekstrand. Eva har varit handledare till mig under min slutexaminerande universitetsperiod
på Högskolan. Hon kan inte få nog med tacksägelser för hennes vägledning och inspiration
under projektets gång. Jag är också mycket tacksam till Britt-Marie Berglund vid Gästrike
Återvinnare, som varit ett stort stöd genom stora delar av arbetet.
På programmet för miljöteknik vid Högskolan i Gävle vill jag passa på att tacka Zhao Wang för
hans stöd under hela min studietid och Ola Eriksson för hans uppmuntran av vidare utforskning
av ämnet nudging och hjälp i rätt riktning under arbetets gång. Jag vill också ta chansen att
tacka mina goda vänner Edom Assefa, Bertrand Ngabonziza och Mattias Furunäs som verkligen
visat hur viktigt det är med goda vänner både under och utanför arbetstiden.
Under hela min arbetstid har ambitionen varit att avlämna en intressant läsning, som kan stötta
den praktiska tillämpningen av beteendeinsikter och akademiker i vidare utforskning av
psykologins roll inom miljöområdet. Att få ta mig an denna utmaning har varit ett rikligt nöje
som jag genomfört med största möjliga engagemang.

Gävle, den 15 augusti 2016
Philip Eriksson
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Ordlista
Nedan har ett antal ord och förkortningar sammanställts. Orden kan ha olika betydelse beroende på
läsare och hur hen väljer att använda dem.
Definitionerna har till viss del anpassats och gäller först och främst för uppsatsen.
Nudging: ett begrepp som handlar om att försiktigt leda människor och driva en positiv
samhällsförändring med hjälp av beteendestyrning, utan att använda piskor och pekpinnar.
Nudge: en funktion av... alla förändringar i en omgivning, som påverkar individers beteende på ett
förutsägbart vis. För att räknas som en "nudge" får ändringar inte innebära någon form av förbud eller
någon avsevärd ekonomisk konsekvens.
Beslutsarkitektur: sammanhang i vilket individer fattar beslut.
Beslutsarkitekt: den ansvarige för utformningen av beslutsarkitekturen.
Beteendeekonomi: ett ekonomiskt forskningsfält som är intresserad av hur individer fattar
ekonomiska beslut i praktiken.
Homo Economicus: tillämpas som ett bildligt uttryck för den som försöker maximera både sin
monetära och icke-monetära vinning. I konsumtionssammanhang är det egentligen en term som
beskriver en fullt rationell människa (s.k. ekonomiska människan) som alltid söker effektivitet i sin
konsumtion. Denna modell av mänskligt beteende antas ibland i olika analyser.
Begränsad rationalitet: en alternativ idé i kontrast till neoklassiska antaganden kring rationalitet och
den (ekonomiska människan). Begränsad rationalitet innebär att, även fast individer vill agera
rationellt så är de begränsade i sin förmåga att göra det, på grund kognitiva restriktioner.
Hinder och barriärer: I den här studiens sammanhang syftar hinder och barriärer till fysiska hinder
och psykologiska barriärer, som kan hindra en önskvärd beteendeförändring.
Strategi: ett täckande begrepp för någonting som pekar ut den långsiktiga riktningen och vägen till
någon form av större vision. Involverar vanligtvis någon form av förändring.
Hållbar utveckling: en utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov". En hållbar utveckling inkluderar ett gemensamt
ansvar för såväl miljön, ekonomin och de sociala förhållandena bland alla världens människor.
FSSD: Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) – ett ramverk för strategisk hållbar
utveckling som tillämpar olika steg för att säkerställa att strategier och åtgärder skapas med
långsiktighet.
Livscykel: alla steg en produkt, tjänst eller ett system har under en hel livslängd från vagga till grav.
D.v.s. alla faser från råvaruutvinning eller utvinning av naturresurser till slutlig avfallshantering och
deponi.
Livscykelanalys (LCA): en metod som används för att få en helhetsbild av den totala miljöpåverkan
under en produkts, tjänst eller ett systems livscykel. Detta inkluderar all miljöpåverkan, så som
transporter och energiåtgång från relaterade mellanled.
Livsmedel: produkter eller ämnen som är bearbetade, obearbetade eller delvis bearbetade, som kan
förtäras av människor. Detta exkluderar läkemedel.
iv

Matavfall: mat som kastas, exempelvis skal och ben. Innefattar både oundvikligt svinn och undvikligt
svinn, se matsvinn.
Matsvinn: matspill eller matsvinn är livsmedel som hade kunnat konsumeras om det hade hanterats
annorlunda. D.v.s. den del av maten som hade kunnat undvikas att slänga (undvikligt svinn).
Tallrikssvinn: både undvikligt och oundvikligt matavfall från tallriksavskrap.
Rötning: en biologisk nedbrytningsprocess i syrefri miljö där matavfall behandlas och bildar biogas
med biogödsel som biprodukt
Miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring hos den yttre miljön orsakad av människan eller
mänskligt skapade aktiviteter.
Klimatpåverkan: en negativ eller positiv påverkan som bidrar till att den globala medeltemperaturen
på jorden stiger eller sjunker. Vanligtvis mätt i CO2ekv.
koldioxidekvivalenter (CO2ekv): ett standardmått på utsläpp för att översätta olika gasers verkan på
den globala uppvärmningen. För att presentera utsläpp i CO2ekv multipliceras gasens utsläpp med
ekvivalent mängd koldioxid eller uppvärmningspotential (GWP). D.v.s. hur mycket koldioxid som
skulle behöva frigöras för att ge likvärdig klimatpåverkan.
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Inledning
I uppsatsens inledande kapitel ges en introduktion och presentation av studiens ämnesområde, som är matsvinn
och nudging. Sedan beskrivs uppsatsens syfte, övergripande frågeställningar, omfattning och disposition.
Avslutandevis delges en introduktion till den litteratur som ligger i grund för studiens tema och forskningsfråga.
Klimatförändringar kommer förändra sättet människor lever på i de flesta delarna av världen, det
kommer innebära radikala förändringar i miljön och det kommer hota den naturliga livsmedelsförsörjningen för många människor runtom i världen (IPCC, 2014). Samtidigt förmedlar FAO, FN:s
livsmedel- och jordbruksorganisation, att en tredjedel av all mat som produceras årligen för mänsklig
konsumtion slängs (FAO, 2013). Det betyder att ungefär 1,6 miljarder ton mat slängs varje år.
Närmare 1,3 miljarder ton av detta beräknas vara matsvinn, mat vilket egentligen hade kunnat ätas, om
det hade hanterats på annat vis. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv beräknas dessa förluster i form
av svinn kosta världen omkring 20 biljoner kronor per år (FAO, 2014). För att se till att matsvinnet
reduceras i Sverige arbetar regering med ett etappmål som innebär att:

"Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom
att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara,
där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018"
(Naturvårdsverket, 2015a).
I samband med detta etappmål har livsmedelverket, jordbruksverket och naturvårdsverket på begäran
från riksdagen haft i särskilt uppdrag att minska matsvinnet (Dahlin, 2014). Flera av de möjliga
lösningar som myndigheterna framfört involverar styrmedel riktade mot särskilda delar av
livsmedelskedjan, för att förändra beteendemönster och stimulera en mer hållbar konsumtion av
livsmedel (Naturvårdsverket, 2013; Naturvårdsverket, 2015b). I Livsmedelsverkets, Jordbruksverkets
och Naturvårdsverkets (2016) uppföljning av det omfattande matsvinnsminimerande arbetet
efterfrågar myndigheterna konkreta insatser som kan implementeras och användas i en större nationell
strategi för att arbeta mer proaktivt med matsvinnsutmaningen i hela livsmedelskedjan.
Även internationellt har beteendeförändring lockat stor uppmärksamhet som ett medel för att främja en
hållbar utveckling (World Bank, 2015; EEA, 2013; European Commission, 2011c; European Union,
2009; European Union, 2009; European Commission, 2014) och i Europeiska kommissionens färdplan
för ett resurseffektivt Europa (European Commission, 2011a) belystes behovet av ytterligare
utforskning av ämnets roll i förebyggandet av avfall (European Commission, 2011b). Flera studier har
sedan pekat på nudging, som ett lämpligt verktyg för driva det konkreta arbetet med icke-lagstiftad
beteendeförändring framåt (Mont, Lehner, & Heiskanen, Nudging - A promising tool for sustainable
consumption behaviour, 2015).
I detta arbete ställs frågan; hur nudging kan vara en del av lösningen på det särskilda problemet med
matsvinn i skolor, som leder till att resurser utnyttjas i onödan. Förhoppningarna är att uppsatsen kan
bidra med ökad förståelse om vad matsvinnsproblemen innebär ur miljösynpunkt och vilka typer av
nudges som kan vara lämpliga för att hantera problemen. En annan önskvärd effekt för uppsatsen är
ifall den kan bidra med kunskap och vägledning för aktörer att luta sig mot, när det kommer till arbete
med nudging och beteendeförändring i olika hållbarhetssammanhang och i synnerhet för att komma
till rätta med matsvinnet i skolor.
I uppsatsen skiljs begreppen nudging och nudges åt, på så vis att nudging är processen som talar om
att driva en positiv förändring, genom beteendestyrning. Medan nudges är inventioner och avsiktliga
ändringar som gjorts i individers omgivning, på så vis att det framkallar ett visst beteende (Hansen,
Skov, & Skov, 2016).
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1.1

Syfte och frågeställningar

Examensarbetet är ett komparativt förslagsunderlag, där syftet delvis är att ta fram lämpliga empiriska
rekommendationer (kap 7.3), som kan vara en del av lösningen på problemet med bortkastad mat i
skolor med hjälp av nudging. Syftet är också att demonstrera hur man kan och bör gå tillväga för att
arbeta med nudging för hållbar utveckling i praktiken (kap 7.1). Forskningsfrågan är i huvudsak
relaterad till matsvinn och lyder som följer…

Hur kan nudging vara en del av lösningen på problemet med bortkastad
mat i skolan, på så sätt att elevernas matsvinn minskar efter olika – än
så länge oidentifierade nudges?
För att ta fram de mest lämpade rekommendationerna och åtgärderna till – fallet för mindre matsvinn
har följande två delmål lett utformningen (figur 14): (i) utvärdera vilka nudge åtgärder som lämpar sig
i skolor och (ii) värdera riskerna och förväntad effekt för åtgärder. I bästa fall kan åtgärder som i ett
senare skede når förväntade resultat redogöra vilka olika typer av nudge åtgärder som kan vara
intressanta att tillämpa i större skala. För att svara på uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga och
samtidigt uppfylla syftet har flera frågeställningar brutits ned och blivit adresserade i tidigare studier. I
det första arbetet genomfördes en litteraturstudie, där verktygets praktiska funktionalitet undersöktes
(Eriksson P., 2015). I tillägg till litteraturstudien utfördes också en pilotstudie, vilken betraktas som en
problembeskrivning och beteendekartläggning av det undersökta – fallet för mindre matsvinn i skolor.
I pilotstudien (Eriksson P., 2016) undersöktes elevernas beteende i matsalen och framförallt hur de
handskas med mat som blir över. Titlarna och forskningsfrågorna för de tidigare studierna presenteras
i tabellen nedan (tabell 1).
Tabell 1: Titlar och forskningsfrågor för tidigare litteraturstudie och pilotstudie
Studie

Titel

Forskningsfrågor

I

Nudging litteraturstudie - ett
hjälpmedel för att accelerera
övergången till en hållbar
samhällsutveckling

II

Nudging och matsvinn (fallet för
mindre matsvinn) - en kvalitativ
pilotstudie av beteende för att
minimera matsvinnet på
Rotskärsskolan

Q1: Vad är begreppets koppling till hållbar
utveckling?
Q2: Vad är miljönyttan och vilka är bevisen
för verktyget?
Q3: Hur ser den nuvarande implementeringen
av nudging för hållbar utveckling ut?
Q1: Vad är elevernas attityder, medvetenhet
och kunskap kring matsvinn?
Q2: Vilka vanor har eleverna, med koppling
till matsvinn?
Q3: Vilka hinder och faktorer influerar
beteendet?

1.2

Studiens omfattning

Studien är riktad mot nudging för hållbar utveckling och tillämpar ett särskilt – fall för mindre
matsvinn. Fallet omfattar matsvinn i skolor men fokuserar särskilt på det tallriksavskrap som eleverna
bidrar med när de lämnar matsalen. Anledningen till detta är för att tallriksavskrapet representerar ett
definierbart och observerat beteende, i form av att eleverna slänger mat när de lämnar matsalen.
Därmed ligger fokus i – fallet för mindre matsvinn på elevernas slängda mat och inte eventuellt svinn
vilket uppstår i andra delar av skolmatsalen, exempelvis under tillagning. Fallet i studien undersöker
på grund av detta inte alla vis som nudging kan användas för att minska matsvinnet i skolköket. Fallet
undersöker explicit det matsvinn som uppstår när eleverna lämnar matsalen. I detta avseende granskar
2

varken examensuppsatsen, litteraturstudien eller pilotstudien eventuell påverkan som förslagsgivna
nudges har på eleverna och mängden matsvinn, eftersom det inte efterfrågats i någon av studierna.
Detta kan tänkas följa i mer experimentella framtida studier, med syfte att undersöka på vilket vis
åtgärderna stimulerar någon beteendeförändring. Resterande delar av uppsatsen som berör
tillämpningen och hur verktyget används är avgränsade till nudging för hållbar beteenden, och inte
enbart matsvinn. Studien omfattar på så vis inte helheten av begreppet, i bemärkelsen användning av
nudging och beteendeekonomiska insikter i andra syften.

1.3

Uppsatsens disposition

Uppsatsen är uppdelad i följande åtta avsnitt:
I kapitel ett inleds uppsatsen med en övergripande presentation av studiens huvudsakliga
ämnesområde, som är nudging och matsvinn. I avsnittet beskrivs uppsatsens syfte, övergripande
frågeställningar, omfattning och disposition. Avslutningsvis delges en litteraturöversikt av tidigare
forskning som ligger i grund för uppsatsens tema.
I kapitel två ges en introduktion till begreppet nudging och olika ideologier som nudges bygger på. I
detta avsnitt återfinns också en diskussion om vad som skiljer nudge-åtgärder från andra
beteendeförändrande åtgärder.
I kapitel tre beskrivs materialinsamlingen som genomförts för att fylla uppsatsens syfte och besvara
dess frågeställningar. Först framförs uppsatsens metodologiska förfarande innan tillvägagångssätten
för insamlingen av material beskrivs.
En detaljerad beskrivning av matsvinnsproblemet och dess miljöpåverkan delges ur ett
systemperspektiv i kapitel fyra. Här beskrivs begreppet "matsvinn" och vilket konsekvensvist
resursslöseri det innebär. Meningen med avsnittet är att delge en helhetsbild av problemet och
förmedla behovet av åtgärder som syftar till att reducera matsvinnet i livsmedelskedjan.
I kapitel fem beskrivs uppsatsen teoretiska ramar och utgångspunkter. I detta avsnitt hittas en diskurs
som rör strategisk hållbar utveckling, då arbete med nudging i miljösammanhang innebär tillämpning
av ett verktyg för hållbar utveckling. Här beskrivs även hur psykologi hänger ihop med miljö och
hållbar utveckling.
I kapitel sex sammanförs en resultatredovisning av de tidigare studierna inom ämnet för uppsatsen.
Avsnittet framför tidigare studieresultat som har löpande anknytning till uppsatsen. Dessa kan också
återfinnas i sin helhet i originaldokumenten (Eriksson P., 2015; Eriksson P., 2016).
Kapitel sju är sekventiell – och tolkningen beror på analysen av uppsatsen insamlade material. I
kapitlet presenteras uppsatsens resultat och syntes för nudging, hållbar utveckling och problemet med
matsläng i skolor.
I kapitel åtta sammanfattas slutsatser. Uppsatsens frågeställning besvaras och det förs avslutande
diskussion kring inriktning av framtida forskning.

1.4

Litteraturöversikt

2014 publicerade Eva Heiskanen, Matthias Lehner, och Oksana Mont rapporten nudging - Ett verktyg
för hållbara beteenden, på uppdrag av Naturvårdsverket. Nästan samtidigt publicerade Therese Lindahl
och Britt Stikvoort (2015) rapporten Nudging– det nya svarta inom miljöpolicy. Målet var att belysa
vad nudging är för allmänheten och vad det kan innebära att arbeta med nudging i arbetet med hälsaoch miljö. Flera studier har fortsatt lyft beteendeekonomi och evidensbaserade åtgärder som
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kompletterande styrmedel och på nationell nivå efterfrågas konkreta insatser för att utveckla dess
användning.
Utan att kritisera det intresse som nudging fått på den politiska agendan runtom i världen, så är det
emellertid många hjälpmedel vilka syftar till att skapa beteendeförändring som däremot inte uppfyller
kriterierna för att kalla sig nudges (Oliver, 2015). En befogad diskussion att inleda denna uppsats
omfattar därför helheten av beteendeekonomins framväxt, som förändrat hur vi ser på beteenden och
formar styrmedel, även om långt ifrån alla beteendeförändrande medel faller under nudge kategorin.
Målet för beteendeekonomer är att med hjälp av psykologiska experiment forma modeller och
utveckla teorier som utökar beskrivningen av mängden förutsägande krafter i mänskligt
beslutsfattande, samt reda ut sådant som strider mot normativa teorier om rationellt beslutsfattande och
redogöra mer realistiskt kring individers beslut och beteenden (Mousavi, Gigerenzer, & Kheirandish,
2016)… Ekonomer har alltid varit fixerade vid mänskligt beslutsfattande. Sedan ekonomiområdets
begynnelse har individers beslut undersökts på mikro och makronivå och frågor om motivation och
varför har alltid varit en regelmässig följd. Redan 1958 ifrågasatte Herbert Simon människors
obegränsade förmåga att inta information. Han myntade därmed den begränsade rationalitetsmodellen
(March & Herbert, 1958). Däremot, redan mycket tidigare (1759), frågade sig Adam Smith varför vi
tenderar att sträva efter rikedom och göra allt för att undvika fattigdom, när sådana tendenser kan göra
oss mer ont än gott (Smith, 1759). Kanske kunde det förväntas att forskningen skulle peka på att
nyttomaximerande teorier om mänskligt beslutsfattande som antar en explicit rationell beslutsfattare
inte stämmer överens med verkligheten (Allais, 1953). Kanske, eftersom ekonomiska teorier redan
från början var baserade på psykologiska utgångspunkter (Bentham, 1789), även fast dess roll i
utvecklingen av traditionella ekonomiska system ofta förminskats.
Beteendeekonomer har under senare år fortsatt att fråga många likartade ”varför” frågor och på 1970 –
talet hade ett forskningsfält mittemellan beteendevetenskap och ekonomi börjat växa fram. Den
banbrytande beteendeekonomiska forskningen började (1974) när två israeliska psykologer vid namn
Daniel Kahneman och Amos Tversky presenterade ”Judgment Under Uncertainty: Heuristics and
Biases” (Tversky & Kahneman, 1974) och prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979).
Sammanfattningsvis handlade första publikationen (Tversky & Kahneman, 1974) om hur människor
gör val när de möts av alternativ och vilka kognitiva knep som används för att förenkla
beslutsfattandet. Tre s.k. Heuristiska metoder vilka leder till förutsebart felaktiga beslut började ta
form: representativitet, tillgänglighetet och justering. Den andra publikationen (Kahneman & Tversky,
1979) visade hur människor på ett irrationellt sätt tenderar att bryta mot normativa nyttomaximerande
teorier om beslutsfattande. 1980 hade en man vid namn Richard Thaler hamnat sida vid sida med
Amos Tversky och Daniel Kahneman, för att granska och utvärdera deras befintliga banbrytande
forskning. Richard Thaler beskrev själv sedan hur den gemene konsumenten inte är dum. Istället
berodde irrationella konsumentbeteenden på att konsumenten inte spenderade tillräckligt med tid på att
fatta beslut. (Thaler R. , 1980). Sammanfattningsvis hade grunden för det beteendeekonomiska
forskningsfältet formats tjugo år efter 70-talet. Till sist tillägnades frågor kring vad beteendeekonomi
kan lära oss om beslutsfattande en helt egen utgåva i The Quarterly Journal of Economics (In Memory
of Amos Tversky (1937-1996) , 1997).
Några år senare följde ännu en mängd inflytelserik forskning som syftat till att adressera dessa beteendeekonomiska frågor (Ariely, 2008; Schwartz, 2004; Kahneman, 2011). Under dessa tio händelserika
år – efter 2000 började även frågor om den potentiella tillämpningen av beteendeekonomi diskuteras,
både för att förbättra besluten hos individer i stor skala men också för att förbättra effekten hos diverse
politiska initiativ och styrmedel (Thaler & Sunstein, 2008; John, o.a., 2011). De nästkommande åren,
tills där vi är idag, kan översättas till perioden då beteendeekonomi utvecklades till ett hjälpmedel som
uppmuntrar en form av evidensbaserad utformning av initiativ och styrmedel (Dolan P. , Hallsworth,
Halpern, King, & Vlaev, 2010). Sättet Thaler & Sunstein (2008) uppmuntrade detta på var genom att
introducera den s.k. beslutsarkitekturen (kap 2.1). Detta lägger den absoluta början för tillämpningen
av nudging för hållbar utveckling.
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2 En kort introduktion till nudging
I uppsatsens andra kapitel ges en bild av olika sätt att angripa beteendeförändring samt en introduktion till vad
modern forskning säger om beteenden och beteendeförändring. Först beskrivs nudge-teorin allmänt, innan
ideologierna som nudges bygger på beskrivs i större detalj.
Enligt den engelska definitionen innebär en nudge i vanligt språkbruk att: To seek the attention of
someone by a push of the elbow. To prod lightly, or urge someone into action (Dictionary.com,
2016)... Nudge boken av Richard Thaler och Cass Sunstein (2008) öppnade däremot dörrarna för en
mer bildlig beskrivning av en nudge, baserad på beteendeekonomiska- och vetenskapliga insikter.
Skillnaden mellan en ”nudge” och det mer återkommande begreppet ”nudging” är relativt trivial ur
allmän synpunkt (tack Eva Ekstrand, som lyft denna tanke) och termernas innebörd speglas generellt
sett av samma koncept, men för att förtydliga namnen, så kan nudging beskrivas som; (i) den
evidensbaserade och systematiska implementeringen av nudges eller (ii) en konkret arbetsmetod med
visionen att göra det lätta valet till det rätta valet, medan en nudge kan beskrivas som; (i) en funktion
av de faktorer i beslutsarkitekturen som påverkar beteendet eller (ii) en invention som styr folk i en
förutsägbar riktning, samtidigt som det lämnar dörrarna öppna för att gå sin egen väg eller (iii) en
knuff i rätt riktning. För att enkelt tyda vilka initiativ som räknas som en nudge enligt litteraturen, se
flödesschemat i bilaga 5.
I Nudge boken refererar författarna Thaler & Sunstein (2008) till den så kallade beslutsarkitekturen
vid flera tillfällen. Beslutsarkitekturen är intresserad av hur olika faktorer i omgivningen påverkar
beteenden. T.ex. Kan det handla om hur beslutsarkitekturen påverkar konsumentbeteende genom en
medveten placering av särskilda produkter ... Föreställ er två universitet, vilka båda vill att eleverna
ska äta mer hälsosamt i dess kafeteria. Tänk dig att ett universitet väljer att hantera saken genom att
sätta en extra kostnad på mindre hälsosam mat, eller helt och hållet väljer att ta bort de ohälsosamma
alternativen (Hanks, Just, & Wansink, 2013). Den andra skolan väljer istället att ändra framställningen
och presentationen av maten, på sådant vis att mer hälsosam kost blir ett mer sannolikt alternativ.
Ohälsosam mat kommer placeras högre upp och på ställen som är svåra att nå, medan mer nyttig mat
kommer placeras nära till hands och i ögonhöjd (Guthrie, Mancino, & Lin, 2015). I båda fallen
försöker skolorna förändra beteendet, men med helt olika medel. Den första skolan vill förändra
beteendet genom att begära en avgift för ohälsosamma alternativ eller avvisa möjligheten att vara
ohälsosam. I den andra skolan görs varken eller, istället används nudging för att skapa
beteendeförändring och lyfta mer hälsosamma alternativ (Bucher, o.a., 2016)...
Nudge-åtgärder bygger på (flexibla) konceptet att beteendemönster påverkas av faktorer i omgivningen där individer tar beslut, på så sätt att individer leds till val (Sunstein C. R., 2015). Idén med nudging
är att ta vara på dessa insikter och att genom förändringar i beslutsmiljöer öka sannolikheten av
fördelaktiga beteenden, utifrån individers egna rationella preferenser (Hansen, 2016). För att räknas
som en nudge måste insatsen uppfylla en hel del kriterier. Exempelvis måste den vara enkel och billig
att undvika, eftersom nudges inte ska betraktas som ett mandat (se bilaga 4). Att medvetet placera
frukt i ögonhöjd eller framför sötsaker (för att locka uppmärksamhet och därmed öka sannolikheten
för att bli vald) räknas som en knuff, men att förbjuda skräpmat gör inte det (Thaler & Sunstein, 2008,
s. 6; Blechert, Klackl, Miedl, & Wilhelm, 2016). För att beskriva på vilket vis nudge-åtgärder
förändrar beteenden brukar man i generella sammanhang säga att det handlar om nudging med hjälp
av: (i) förenkling eller inramning av information, dvs. sättet information delges (t.ex. etiketter,
energibemärkningar), (ii) förändring av den fysiska miljön (t.ex. strategisk utformning, placering), (iii)
användning av fördelaktiga standardalternativ (t.ex. miljövänliga pensionsfonder, grön el, dubbelsidig
utskrift) och (iv) användning av sociala normer (t.ex. feedback om andras beteenden/prestation)
(Lindahl & Stikvoort, 2015; Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014; Sunstein C. R., 2014).
Dessa (ovan-nämnda) är alla olika tekniker att använda om/när man vill förändra beteenden med hjälp
av nudging. Redan från början belyste grundarna däremot en mycket viktig detalj. Vilket förhindrar
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lite av den extas tanken av att förändra beteende på detta vis kan skapa. Författarna Thaler & Sunstein
(2008) indikerade att det inte är fritt att göra precis hur som helst, utan att nudging kan användas både
rätt och fel. Detta är en mycket viktig detalj som enkelt kan glömmas bort. Därför är det av största vikt
att vägledningen (bilaga 2) och rekommendationerna (kap 7.3) för implementering av nudging i denna
uppsats följer vädjan och kravet efter en god form av nudging (Thaler R., 2015). För att ge klarhet och
undvika negativa effekter från nudges, utformade "the behavioural insight team", under ledning av det
brittiska regeringskansliet en förteckning över olika beteendeinventioner (bilaga 4). I förteckningen
beskrivs skillnaden mellan olika inventioner. För att tyda denna förteckning i sin helhet och tyda vad
som bör- och inte bör klassas som en nudge invention, se bilaga 4.
Under de senaste åren som forskare undersökt beteendeförändring och hur man effektivast styr
människor har tonvikt varit att det finns en mängd olika styrmedel och strategier baserade på olika
teorier för beteendeförändring (John, o.a., 2011; Basham, 2010; LGA, 2013; Michie, West, Campell,
Brown, & Gainforth, 2015; Shove, 1010). Ofta används en kombination av strategier. När styrmedel
kombineras för att stärka varandra finns det däremot en distinkt skillnad mellan dem som inriktar sig
på att tillhandahålla information (think approach), direkt och indirekt reglering (shove approach) och
de som fokuserar på ett ökat möjliggörande av val (nudge approach) (Thaler & Sunstein, 2008).
Tänk tillexempel på utbildning… Generellt sett så är poängen med utbildning i grund och botten att
forma beteende, och modeller har visat att informativa och bildande insatser är en kritisk komponent
som borde inkluderas i alla förändringsstrategier. Samtidigt visar resultaten i miljörelaterade
sammanhang att det inte alltid räcker med tillhandahållande av information för att helt och hållet
forma eller förändra beteenden (Hines, Hungerford, & Tomera, 1987, s. 7; Hungerford & Volk, 1990;
Webb & Sheeran, 2006). Think-approachen är ett angreppssätt som anser det nödvändigt att låta
individer själva tänka igenom utmanande frågor och att de sedan på egen hand förändrar beteenden när
de är medvetna, genom att övervinna delar av deras egna begränsade rationalitet (John, o.a., 2011;
Gigerenzer & Selten, 2001; Herbert, 1979). Detta angreppssätt är deliberativt och fokuserar på att
utbilda och informera både individer och samhället om behovet och fördelarna med ett särskilt
beteende (Hogg, 2011; Petersson, 2015). Dessa strategier betonar att människor måste bli medvetna
om de åtgärder som krävs och att både människors attityder och värderingar måste förändras för att
beteendeförändring ska ske (Crompton, 2012).
En shove approach är ett annat sätt, som avser att angripa förändringsarbete genom olika former av
regler, incitament och straff. En särskild tendens som detta angreppssätt utmärker sig med är att det
innebär begränsning av individers valfrihet genom att förhindra olika potentiella beteenden. De
främsta fördelarna hos dessa typer strategier anses vara att det ger snabba resultat (Dobson, 2011).
Däremot så involverar dessa strategier ofta en risk att de slår tillbaks på lite längre sikt. Som
förändringsstrategier anses lagstiftning inte alltid vara det bästa alternativet, eller den mest
uppskattade, plus att den står i direkt kontrast till det (fria) deliberativa angreppssättet (DEA, 2010).
”The Prohibition” är ett exempel på en shove approach… The Prohibition var en tid i USA mellan
1920 och 1933, då regeringen försökte påbjuda ett spritförbud. Initiativet drevs fram från människor
som uppfattade alkohol-konsumtionen som moralupplösning och gudlöshet (Martinsdotter, Nyström,
Nyström, & Sjöberg, 2011, s. 272). Strategin blev däremot inte lika lyckad som det var tänkt. Efter en
viss tid hade folk inte minskat på drickandet – tvärtom. Under förbudstiden fördubblades antalet
utskänkningsställen, möjligheterna för illegala spritklubbar hamnade i sin fullaste utveckling och
försäljningen av alkohol ersattes med en organiserad illegal handel (Okrent, 2011). Detta
paternalistiska synsätt kan i flera fall betraktas som en kontraproduktiv och halvdan kortsiktig strategi,
med flera risker. Eftersom det sällan fungerar att skapa en positiv förändring när man talar om för folk
vad de ska göra med metoder som bygger på en kombination av antaganden om vad som är bäst, tvång
och frihetsinskränkning (John, o.a., 2011).
I examensuppsatsen fokuseras det i huvudsak på nudge-approachen, som är Richard Thaler och Cass
Sunstein’s angreppssätt till beteendeförändring (Thaler & Sunstein, 2008). The nudge-approach har
sina rötter i beteendeekonomi. Fältet där mycket har att göra med psykologiska influenser och dess
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inverkan på beteenden (Frantz, Chen, Dopfer, Heukelom, & Mousavi, 2016). En nudge-approach till
beteendeförändringsarbete använder dessa beteendeekonomiska- och vetenskapliga insikterna för att
bättre förstå olika beteenden och hur man kan förändra dem (Kahneman, Thinking, Fast and Slow,
2011). En mycket känd och tillförlitlig studie visar tillexempel att minst 80 procent av faktorer som
påverkar vårt beteende, när det kommer till hållbara beteenden, inte har någonting med våra attityder
eller kunskapsnivåer att göra (Kollmuss & Agyeman, 2002). Genom att tillämpa dessa lärdomar i
förändringsstrategier är nudging arbetssättet som sedan använder sig av vägledning, uppmuntran och
möjliggörande av val för att främja hållbara beteenden. Nudging hamnar på detta vis mittemellan
”shove” och ”think”. Detta kallar för ett annorlunda politiskt synsätt om en mer frihetlig typ av
styrning (Thaler & Sunstein, 2008). Precis som think approachen respekterar nudge approachen
människors rätt att göra egna val, samtidigt som det uppmuntrar ett ökat styrande – dock på så vis att
det främjar folket... Eftersom the nudge approachen är uppsatsens huvudämne kommer ideologin
bakom dessa strategier (beslutsarkitektur, teorier om ett två-delat tankesystem och frihetlig
paternalism) beskrivas mer i detalj i avsnitten nedan.

2.1

Beslutsarkitektur

När en nudge beskrivs talar man ofta om beslutsarkitektur. Beslutsarkitekturen kan beskrivas som
sammanhanget där individer tar beslut (t.ex. uppbyggnaden av en hemsida, en dagligvarubutik ett
brev, mm.). Poängen med föregående exempel är att visa att beslutsarkitekturer vara flera typer av
miljöer och inte enbart rumsliga. Teorin hävdar att alla miljöer har en sak gemensamt, att en person
någon gång burit ett ansvar för dess utformning. De som är ansvarig för utformningen av dessa
beslutsarkitekturer kallar Thaler & Sunstein (2008) för beslutsarkitekter. Miljöer där vi fattar beslut
finns överallt. Detta innebär att beslutsarkitekturen finns även om någon inte medvetet argumenterat
för en särskild beslutsfattning. En nudge beskrivs som en förändring i beslutsarkitekturen, med avsikt
att framkalla ett visst beteende, genom att ge goda omständigheter för ett lyckat tänkande (utan att
förbjuda några alternativ), på så vis att det fördelaktiga beteendet sker nästintill automatiskt.
Enligt den neoklassiska modellen av mänskligt beteende behöver människor däremot inte under några
omständigheter sådan hjälp, för att göra beslut som är i linje med deras rationella preferenser (Herbert,
1957; Skinner, 1965). Istället så antas människor vara fullt rationella, viljestarka, nyttomaximerande
och ekonomiskt styrda. Det är denna syn och teoribildning om beteende, som negligerar sympati,
socialt anseende och medkänsla som länge styrt världsherraväldet och ansetts skapa jämvikt mellan
efterfrågan och utbud på marknaden (Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, 1976). Beteendeekonomer har med tiden hävdat att detta självsäkra ställningstagande kring
den ekonomiska (super)människan inte är mer än en uppmålad illusion som saknar hänsyn till verkliga
observerade beteenden (Ellingsen & Paltseva, 2016; Thaler & Mullainathan, 2008). Målet med
nudging är att agera hjälpande med hänsyn till detta, att en mängd olika faktorer som strider mot
klassisk ekonomisk teori om explicit rationellt beslutsfattande påverkar människors beteenden (Thaler
R., 2016). Därefter är huvudmålet att styra människor till beslut som de själv skulle fattat om de hade
haft bättre förmåga att inta information, behålla självkontroll och vara fullständigt uppmärksamma.
För att lättare förstå varför nudging fungerar kan det vara klokt att tänka på att den fullt rationella
människans beteende inte existerar bland de generella samhälleliga beteendena (Andersson, Nässén,
Larsson, & Holmgren, 2014; Andersson & Nässén, 2016). Istället utgörs samhälleliga beteenden av en
viss komplexitet, vilket innebär att det krävs en viss fördjupad kunskap som avviker från normativa
beteendemodeller för att arbeta med dem (Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014).

2.2

Ett tvådelat tankesystem

Beteenden kan omfatta mycket simpla saker, så som att jogga, äta eller att klä på sig på morgonen. Det
kan också handla förmågan till förståelse, tankar och känslor. Samtidigt kan det handla om kroppsliga
fenomen, så som att få svindel eller hjärtklappning. Wadström (2003) talar om dessa beteenden som
olika typer av viljestyrda och icke-viljestyrda beteenden. Wadström (2003) beskriver viljestyrda
7

beteenden som motoriska beteenden, reglerade med hjälp av tankar och kognition. Icke-viljestyrda
beteenden tillhör enligt Wadström (2003) ett autonomt själv, som verkar per automatik, utan
personens förmåga att påverka. Detta innebär att beteenden kan pågå utan att individen ens behöver
vara medveten om det. Olle Wadström studerade dessa beteenden i samband med beteendeproblem
och på flera vis liknar viljestyrda och icke-viljestyrda beteenden Daniel Kahneman’s två-delade
automatiska och reflektiva tankesystem.
Denna korta introduktion gör det förhoppningsvis lättare att förstå hur beteenden skiljer sig åt och på
vilket vis Daniel Kahneman's (2011) forskning är så relevant för att ge klarhet i hur nudging strategier
förenklar beslutsprocessen och leder människor i rätt riktning… Tänk dig alla små saker du gör- eller
inte gör under en dag. Hur mycket av detta är du i direkt kontroll av? D.v.s. Hur mycket av ditt
beteende orsakas faktiskt av ett medvetet beslutsfattande, följt av en känsla av kontroll? Och om du
själv inte är i full kontroll av beteendet, vem är då det? För att svara på detta krävs det att beteende ses
på annorlunda, på ett vis som först och främst inte antar en rationell beslutsfattare och ett fullt
kontrollerat beteende (Jespersen & Hansen, 2012; Ariely, 2008).
Tillsammans med en hel del andra forskare anser nobelpristagaren (2002) Daniel Kahneman att
människor inte alltid uppträder i linje med deras egentliga attityder och rationella preferenser. Detta
beror dels på att människor har begränsningar att utvärdera situationer helt noggrant (Marshall, 2015;
Winter & Koger, 2010; Wansink, 2014). Istället förlitar sig människor på ett s.k. heuristisk-intuitivt
tänkande, som förenklar beslutsprocesser. Beslutsprocessen bygger istället på saker som förenklar, så
som fördomar, enkla följeregler och mentala genvägar (Tversky & Kahneman, 1974). Detta gör
mänskliga hjärnan otroligt kraftfull och kapabel att fatta svåra beslut i vardagen, men det gör också
människor naturligt mottagliga för en mängd olika förutsägbara misstag, vilket i sin tur gör människor
mer benägna att vara ouppmärksamma och forma motsägande ineffektiva och långvariga
beteendemönster (Shlomo & Thaler, 2007; Ariely, 2008; Herbert, 1979).
Daniel Kahneman (2011, ss. 20-21) beskriver hur de olika s.k. tumreglerna och mentala genvägarna
styr oss genom vardagen och hur det snabba (automatiskt och intuitiva) tankesystemet - system 1
skiljer sig från människans långsamma (avsiktliga och rationella) tankesystem - system 2. Detta är
basen för den moderna vetenskapen om människans tankesystem och klyftan mellan ett fullt rationellt
tankesätt och ganska förutsägbart irrationella samhälleliga beteenden. Tankesystemet beskrivs som
tvådelat, där system 2 involverar sådant som vanligen associeras med att tänka. System 1 å andra
sidan, förknippas med ett snabbt och autonomt tänkande… I tabellen nedan (se tabell 2) presenteras de
två tankesystemen tillsammans med några olika exempel på hur de kan åtskiljas i vardagen.
Tabell 2. Karaktärsdrag hos de två kognitiva systemen (Dual-process theory; Kahneman, 2003, s.
698; René, Herrman, & Esposito, 2013, s. 5; Thaler & Sunstein, 2008, s. 20).
System 1 (Automatiskt tänkande)
Snabbt
Obesvärat
Invant eller känslostyrt
Omedvetet
Associativt
Mer benägen att följa tumregler och
mentala genvägar
Exempel: köra bil, duscha, gå till jobbet,
höra ett ljud och reagera.

System 2 (Reflektivt tänkande)
Långsamt
Ansträngande
Regelföljande
Medvetet
Deduktivt
Mindre benägen att följa tumregler och
mentala genvägar
Exempel: beräkna dricks, bedöma risk,
planera en ny resväg

Det tvådelade tankesystemet talar för distinkta skillnader mellan två typer av tänkande, som visar att
människor många gånger påverkas av omgivande faktorer, som avviker från klassisk ekonomisk teori
kring rationalitet och beslutsfattande (Carlsson, Johansson, & Nam, 2014; Ariely, 2008). I
konsideration till att beslutsfattare är medvetna om att människor ofta avviker från klassisk rationalitet
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tillämpas dessa insikter ändå förhållandevis sällan. Traditionella lösningar, styrmedel och verktyg som
är tänkta att vara fullt effektiva fungerar sedermera inte alltid så bra som önskat och starka empiriska
beteendevetenskapliga resultat talar för mer dynamiska strategier, med större fokus på verkliga
beteenden. Framväxten för nudging uppmanar för fokus på Thaler och Sunstein’s (2008) vädjan efter
en god beslutsarkitektur, som underlättar vardagen och ökar sannolikheten för goda beteenden. Det
uppmanar för effektiva strategier som insisterar på att hjälpa medborgare i både enkla och svåra
situationer och för strategier som gör det möjligt att välja bort sådant som strider mot den enskilde
medborgarens önskemål (Lindahl & Stikvoort, 2015, s. 11; Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014, s. 31).
Heiskanen et al. (2014, s. 17) beskriver i Naturvårdsverkets rapport det som att, system 1 förmedlar
budskapet att beteendeförändring inte alltid måste innebära någon form av medvetenhet eller mental
ansträngning. Den förmedlar också bilden att, även fast information är viktig så är den självt inte alltid
tillräcklig för att vi skall lyckas förändra beteenden. På grund av detta är nudging ofta inriktad på att
finna automatiskt tilltalande och kontextuella drivkrafter för ett särskilt beteende, eftersom dessa
automatiska drivkrafter i störst utsträckning förlitar sig på beslutsarkitekturen… Däremot finns det
många fall där båda systemen är aktiva samtidigt för samma beteende (Dolan P. , o.a., 2011). På så vis
inkluderar även nudges ofrånkomliga former av informationsprocessering, vilket innebär att
transparenta nudges som är i linje med individers absoluta ideal definitivt kan förväntas vara mer
effektiva. Exempelvis kan inte upplysning av miljöpåverkan genom miljömärkning förväntas fungera
om den avsedda målgruppen inte redan stödjer miljövärderingarna (Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014,
s. 20; Bruns, Reznichenko, Klement, Jonsson, & Rahali).
På grund av den ovan-nämnda ofrånkomliga informationsprocesseringen, som betyder att nudges
inkluderar både intuitivt och reflektivt tänkande brukar man skilja mellan fostrande, system 2
(reflektiva) nudges och icke-fostrande, system 1 (intuitiva) nudges. T.ex. skulle fostrande nudges
kunna inkludera viktiga förklaringar, påminnelser eller varningar, i syfte att stärka medborgares
förmåga att göra genomtänkta val. Icke-fostrande nudges å andra sidan, skulle kunna vara en särskild
strategisk placering av objekt i ögonhöjd (Sunstein C., 2016a). Däremot kan både fostrande och ickefostrande nudges också urskiljas beroende på om de är transparenta eller inte (Hansen & Jespersen,
2013). Per definition så skapar en transparent nudge en rimlig förståelse för avsikten med
inventionen. En miljömärkning på en vara eller att använda gröna fotsteg till sopkorgen kan
exempelvis beskrivas som en fostrande transparent nudge. Att använda färgen röd för att dra
uppmärksamhet beskrivs däremot som en icke-fostrande transparent nudge. En icke-transparent
nudge verkar på motsatt sätt, utan att den som blir påverkad av nudgen förstår vad avsikten med
inventionen är. Att exempelvis använda subtila meddelanden, så som ansikten för att motivera en
särskild inställning till olika val kan beskrivas som en fostrande men icke-transparent nudge. Att
placera grönsaker längs fram i buffén eller att sluta använda brickor i matsalen kan beskrivas som en
icke-fostrande och icke-transparent nudge. Av dessa olika nudges så kan användningen av fostrande
icke-transparenta nudges hävdas vara det närmsta man kommer manipulation, på så vis att det
förändrar både beteenden- och val. Detta innebär att integriteten ökar från medborgares perspektiv
desto mer transparent utövare arbetar med nudging (Hansen & Jespersen, 2013). På grund av detta är
det mer en begäran, än en önskan att utövare verkar med transparens och legitimitet för att undvika
paternalistiska fallgropar och oönskade invändningar (Sunstein C., 2016a). Samtidigt som den ärliga
och öppna utvärdering av eventuella kostnader, risker och fördelar av nudges är en huvudkomponent i
arbetet med nudging bör det understrykas att detta etiska övervägande av nudges inte berättigar en
hänsynslös användning av nudges som antyder till manipulation eller påträngande av val bara för att
nudges är något av det andra (Hansen & Jespersen, 2013).

2.3

Frihetlig paternalism

Ett exempel som visar hur beteendeekonomiska- och vetenskapliga insikter kan verka hjälpande i
komplexa beslutssituationer är ett experiment utfört av Kallbekken, Sælen och Hermansen (2012). I
detta experiment, tillsammans med Elkjop användes en särskild inramning och presentation av
information för att förändra konsumentbeteende. I experimentet presenterades kunder både med
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vitvarors direkta kostnad och totala ekonomiska kostnad i kundens ägo. Resultaten visade att mängden
sålda produkter med lägre totalkostnad och energiförbrukning ökade. Hypotesen var att individer
sällan (av naturliga skäl) väger och jämför kostnader när de köper en vara, produkt eller tjänst. Detta är
ett exempel på hur människor kan styras (paternalism) i en mer fördelaktiga riktning som gynnar
individer och samhället, samtidigt som man undviker en oönskad form av auktoritär styrning
(frihetlig) genom att inte på några vis begränsa möjligheten att göra fria val. Denna politiska ideologi
kallas frihetlig paternalism (Schlag, 2010; Dworkin, 1972; Thaler & Sunstein, 2008).
Frihetlig paternalism är också den ideologi som stora delar av begreppet nudging baseras på, på så vis
att ideologin mer eller mindre är en uppsttning av olika gränser som berättar hur man bäst engagerar
sig i arbetet med nudging. För när nudging utförs korrekt ligger vikt på att inventioner styrs av
individers egen vilja (Sunstein C. R., 2015). Det är däremot ingen självklarhet att den som arbetar med
nudging aktivt tillsätter sig denna ideologi om frihetlig paternalism, vilket kan leda till att användare
faller i oförväntade paternalistiska fallgropar (Hansen & Jespersen, 2013). Thaler & Sunstein (2008) är
de som förespråkade frihetlig paternalism först; som en form av styrning där beslutsarkitekturen agerar
hjälpande för att förbättra individers beteende och beslutsfattande, som det bedöms av individen.
Pionjärerna inser även de, den fundamentala betydelsen av fria val. Därför insisterar dem på att
beslutsarkitekturen alltid ska vara så frihetsbejakande som möjligt. Nettoresultatet av detta blir en
relativt svag, mjuk och icke-påträngande styrning som varken belastar eller förbjuder personer från att
utöva sin fria vilja (Thaler & Sunstein, 2003; Sunstein C. R., 2015). Jämfört med traditionella medel
som också inriktar sig på att förändra beteenden brukar frihetlig paternalism beskrivas som en mjuk
typ av styrning som minimerar mängden tvång och restriktioner.
Av naturliga skäl uppstår det däremot ofta diskussioner kring nudging och de tänkta bevisen för
frihetlig paternalism ur olika etiska och rättsliga perspektiv (Hukkinen, 2016). En del av den riktade
kritiken handlar om att nudging är en typ av manipulation som används mot människor (Alemanno,
2015; Baldwin, 2015; Brooks, 2013; Gigerenzer, 2015). Svaret är att det generellt sett inte är det.
Framförallt på grund av att kritiken är alldeles för tunn, använder samma utgångspunkt mot irrationellt
och systematisk bristfällande beslutsfattande återkommande gånger, blandar ihop olika typer av
nudges och generaliserar all nudging som omedveten påverkan på beteende, vilket leder till en mängd
missförstånd och ogrundad förvirring (Hansen & Jespersen, 2013; Alemanno & Sibony, 2015). Detta
är den huvudsakliga kritiken mot både nudging och frihetlig paternalism utöver intrång på valfrihet
och att välinformerade grupper kan anses ha lättare att identifiera nudges och på så vis dra fördel av
dem. Däremot kan sådan typ av kritik även riktas mot traditionella styrmedel. Eftersom välinformerade individer också där kan dra nytta av fördelar och undvika kostnader. Samtidigt är det värt
att poängtera att individers förmåga att göra enskilda val aldrig begränsas, varken enligt begreppets
strikta eller mer pluralistiska definitioner (Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke, & Kelly, 2011).
Evidensbaserad styrning med frihetlig paternalism som styrande ideologi kan uppfattas som en
motsägande form av politiskt idé. Men det är just detta som beskriver och skiljer nudging från andra
sätt att arbeta med beteenden. Nudging handlar om att rusta individer och ge dem rätt omständigheter i
en värld av komplexa situationer, utan att avgöra vad som är rätt för dem. Detta ska inte missuppfattas
som manipulation av val (Sunstein C. R., 2014; Wilkinson, 2013; Junghans, Cheung, & de Ridder,
2015). Det kan vara värt att poängtera att miljöområdet som sådant inte strävar efter ett individuellt
gynnsamt vinnande, utan ett samhälleligt effektivt utfall enligt nationella intressen, vilket kanske inte
alltid är fördelaktigt vid en första anblick (Jordan, 1999; Pose & Gill, 2003). Eftersom nudging mer
eller mindre är en beteendevetenskaplig vision för den offentliga massan, mer än vad det är ett
välutvecklat verktyg, så finns det ändå stora chanser att använda nudging (som ett tillägg för att nå den
politiska målsättningen) i bakgrunden av den mer omfattande, reglerande och kontrollerande
miljöpolitiken (Salainé & Treich, 2009; Carlsson, Kataria, & Lampi, 2011; Ekardt & Wieding, 2016).
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3 Metod och material
I uppsatsens tredje kapitel beskrivs metoden som använts för att uppfylla uppsatsens syfte och svara på dess
frågeställning. Först diskuteras metoden och uppsatsens övergripande struktur och uppbyggnad. Sedan beskrivs
tillvägagångssättet för tidigare genomförda studier.
Uppsatsen är grundad på egna studier som har byggt på varandra. Däremot baseras uppsattsens
forskningsfråga på slutsatserna i rapporten från Heiskanen, Lehner, & Mont (2014), som publicerades
av Naturvårdsverket. Utformningen av uppsatsen är också inspirerad av ramverket för strategisk
hållbar utveckling, som tillämpar ett systemperspektiv med hänsyn till principer för hållbar utveckling
(Robért, o.a., 2002). Uppsatsen bidrar med mer kunskap om på vilket vis nudging kan vara intressant
för att minska mängden matsvinn i skolor samt att det bidrar med vägledning, som är ett av de större
behoven för verktygets utveckling och funktion bland verksamheter.
Alla relaterade studier följer från början en implementeringsmetod som är i linje med ett antal
strategiska rekommendationer, presenterad av Goepel, Rahme, & Svanhall (2015). De rekommenderar
en arbetsmodell med koppling till hållbar utveckling och hämtar nudging erfarenheter från tidigare
forskning och några av branschens ledande aktörer. Genom arbetets gång har den tillämpats i valda
delar. För det första genom att (i) observera och förstå den övergripande verkligheten samt, för det
andra (ii), genom att identifiera drivkrafter utifrån ett beteendeperspektiv, för det tredje (iii), genom att
designa olika åtgärder och slutligen (iv), för att välja de mest lämpliga åtgärderna. Det bör tilläggas att
modellen som används inte är beprövad, men testas under arbetets gång.
Examensarbetets skrivning kan beskrivas genom att dela upp examensarbetet i tre faser (se figur 1),
där fas 1 är litteraturstudien, fas 2 är datainsamling i pilotstudien och fas 3 är behandling, redovisning
och tolkning av gemensamma resultat i examensuppsatsen.

Figur 1: Examensarbetets arbetsgång.
Litteraturstudien Eriksson P (2015) baserades på en omfattad mängd forskning med äldre och nyare
rapporter och studier, relevanta för att förstå (nudging) begreppets ämnesområde. I arbetet granskades
implementeringen av verktyget med litteratursökningar inom metodutveckling och experimentell
design. I den andra studien valdes ett problem- och tillämpningsområde i samarbete med Gästrike
Återvinnare. I samband med detta startade det strategiska arbetet med en explorativ beteendestudie
(Eriksson P., 2016). I det arbetet undersöktes beteendet på olika sätt genom en trianguleringsmetod, i
form av observationer, enkäter och fokusgruppintervjuer.
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3.1

Litteraturstudie

Litteraturstudien (Eriksson P., 2015) som uppsatsen bygger på syftade till att tillföra en introduktion
av begreppet nudging och undersöka om vidare aktivitet i enlighet med nudge-teorin kan vara
användbart för att främja miljövänliga beteenden. Studien avsåg även att sammanföra fördjupade
kunskaper om hur aktörer kan arbeta med nudging, i bemärkelsen, en grundläggande introduktion till
konceptet och dess bakgrund. För att öka kunskapen om nudging och undersöka vilket nuvarande
arbete som utförs granskades rapporter, artiklar i media och pressmeddelande. Introduktionen till
konceptet refererar och grundas på beteendeekonomisk forskning. Nudging som ett verktyg för hållbar
utveckling granskades genom metod och experimentella litteratursökningar. Hur nudge konceptet
används beskrivs i introduktionen (kap 2.1) och hur nudging kan effektivisera delar av miljöarbetet
beskrivs till sin helhet i avsnitt 6.1.
Definitionen av en nudge som användes i litteraturstudien är den som lyfts av författarna Thaler &
Sunstein (2008) i ”nudge boken”: En nudge är en funktion av... alla förändringar i en omgivning, som
påverkar individers beteende i en förutsebar riktning. För att räknas som en nudge får förändringarna
inte innebära någon form av förbud eller någon avsevärd ekonomisk konsekvens. Definitionen
används för att beskriva nudging och förutsättningarna för hur en nudge förändrar människors
beteenden på ett förutsägbart vis utan att förbjuda eventuella tillval eller avsevärt ändra sina
ekonomiska incitament; nudging tillkallas på grund av (i) ökad förståelse av kognitiva begränsningar,
emotioner, fördomar och rutiner som styr mänskligt beslutsfattande, och (ii) nudging fungerar genom
att hantera och ta användning av dessa som en integrerad del av beslutsarkitekturen (Hansen, 2016).
Artiklar har i huvudsak hämtats via Högskolan i Gävles sökportal Discovery och Science Direct.
Andra databaser som använts har varit Google scholar. Sökorden har utgjorts av relevanta begrepp
som inringar det undersökta området. Från de erhållna artiklarnas söktes sedan ytterligare relevant
litteratur. I detta skede gallrade urvalsprocessen publikationerna beroende på om de hade (i) citerats
frekvent och (ii) inkluderade definierbara komponenter som involverade nudging eller
beslutsarkitektur. Sökord som har använts, enskilt eller tillsammans, är:








Nudge(ing)
Choice Architecture
Experimental economics
Behavioral economics
Change Management
Dual process theory

Eftersom det redan finns en betydande mängd litteratur för att beskriva hur nudging och
beteendeekonomi är kopplat till hållbar utveckling och kan användas för att förbättra miljöprestanda är
information inhämtad både från tidigare vetenskapliga artiklar (Stern, 1978; Hines, Hungerford, &
Tomera, 1987; Vlek, 2000; Shogren & Taylor, 2008; Gowdy, 2008; Carlsson & Johansson-Stenman,
2012; Frederiks, Stennert, & Hobman, 2015) och sammanställda rapporter på ämnet (Heiskanen,
Lehner, & Mont, 2014; Lindahl & Stikvoort, 2015). Litteraturen som används för att granska
implementeringen av nudging gjordes genom att undersöka experimentell litteratur (Kirk, 1994;
Haynes, Service, Goldrace, & Togerson, 2012; Goldkuhl, 1993; Robson, 2013; Ludwig, Kling, &
Mullainathan, 2011; List, 2011; List, 2006), pilotförsök (Kallbekken & Sælen, 2013; Price, 2014;
Tang, 2010; Kallbekken, Sælen, & Hermansen, 2012; Lindström, 2015; Duflo, Kremer, & Robinson,
2011; Demarque, Charalambides, Hilton, & Waroquier, 2015; Costa & Kahn, 2010; Dayan & BarHillel, 2011; Geier, Wansink, & Rozin, 2012; VanEpps, Downs, & Loewenstein, 2016) och
publikationer med vägledning för mer nudge-baserad beteendeförändring (Dolan P. , o.a., 2011;
Hallsworth, o.a., 2014; Michie, van Stralen, & West, 2011; van Bavel, Herrmann, Esposito, &
Proestakis, 2013; Stern, 2000; Chance, Gorlin, & Dhar, 2014; Kok, 2014).
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3.2

Pilotstudie

Pilotstudien (Eriksson P., 2016) utfördes i nära samarbete med Gästrike Återvinnare (GÅ), som en
konkret insats för att stödja deras delmål om att minska mängden matsvinn inom skola, vård och
omsorg. Gästrike Återvinnare använder nudging strategiskt, som en metod för att arbeta med hållbara
beteenden och beteendeförändring (Gästrike Återvinnare, 2015). Samarbetsgruppen som planerade
arbetet (via Gästrike Återvinnare) bestod av Samuel Costa (energipedagog, Gävle Energi), Anna-Carin
Söderhielm (miljösamordnare, GÅ) och Britt-Marie Berglund (miljöpedagog, GÅ).
Med mål om att starta projekteringen med nudging valde samarbetsgruppen ut matsvinn i skolor som
ett avgränsat område att undersöka. Tillsammans med Britt-Marie Berglund (GÅ) genomfördes
därefter en pilotstudie i tillägg till den tidigare litteraturstudien Eriksson P (2015). Dels för att
observera och bättre förstå den övergripande nuvarande verkligheten, men också för att få en
övergripande bild av eventuella hinder och barriärer som kan stå i vägen för den önskvärda
beteendeförändringen. Studien funktionerade också som en kvalitativ problemformulering och
empiriskt underlag, väl lämpad för att identifiera beståndsdelar att fokusera på vid utformningen av
åtgärder för att minska matsvinnet i skolor.
Studien genomfördes på Rotskärsskolan i Älvkarleby kommun, Gävleborgs län (Eriksson P., 2016).
Syftet var explorativt och målet var att undersöka beteendet på djupet samt belysa eventuella
orsakssamband. För att göra detta så allsidigt som möjligt användes flera samhällsvetenskapliga
datainsamlingsmetoder, så som observationer, enkäter och fokusgruppintervjuer. Varpå
beteendeekonomiska begrepp tillämpades för att tillföra ytterligare en dimension och beskrivning av
relevanta observationer (kap 6.2.2).

3.2.1 Informationshämtning
Den primära informationsinsamlingen som pilotstudien innehöll bestod av två fokusgruppintervjuer
och en enkätundersökning. Studien inkluderade också passivt deltagande observationer i
beslutsarkitekturen. Tillsammans bidrog dessa metoder gemensamt med insikter som kan utveckla det
förbyggande matsvinnsreducerande arbetet i skolor, något som inte kunnat tillhandahållas genom
andra (sekundära) informationsinsamlingsmetoder. På diverse vis kan studiens (huvudsakligen
kvalitativa) ansats anses vara induktiv med deduktiva inslag, eftersom den centrala strategiska
arbetsmodellen som arbetet till viss del bygger på, baseras på prövningar av tidigare teori.
3.2.1.1 Kvalitativ metod
Den kvalitativa (triangulerings) metoden användes framförallt för att skapa en fördjupad förståelse för
beteendet. Enkätundersökningen (se bilaga 1) innehöll frågor om medvetenhet, kunskap, attityder
och elevernas egna förslag på hur mängden matsvinn kan minska. Tillsammans med två andra frågor
var enkätens sista fråga öppen och tillfrågade eleverna vad de tror kan göras för att minska matsvinnet.
Resterande frågor var kryssfrågor. Fokusgruppintervjuerna bestod enbart av öppna frågor… Bättre
uttryckt bestod fokusgruppintervjuerna av semistrukturerade temafrågor, för att ge diskussionen ramar,
samtidigt som möjligheterna gavs att uttrycka generella tankar och åsikter om matsvinn i en
avslappnad och trygg miljö. De huvudsakliga teman som fokusgruppernas ramar var uppbyggda kring
var (i) hur eleverna ser på matavfallet, (ii) varför eleverna tror maten slängs och (iii) vad eleverna tror
kan göras för att reducera mängden slängd mat (Eriksson P., 2016).
De ostrukturerade kvalitativa fokusgruppintervjuerna genomfördes i dialog med fem stycken elever
vid två separata tillfällen. Ett tillfälle med elever från årskurs 4 och ett tillfälle med elever från årskurs
8. Moderator och medhjälpare under intervjuerna var Philip Eriksson och Britt-Marie Berglund
(Eriksson P., 2016). Syftet med fokusgrupperna var att ge utrymme för eleverna att utrycka sina
upplevelser kring matsvinnet och att få djupare förståelse om de faktorer som eleverna upplever
viktiga när det kommer till att inte slänga mat. Med tanke på studiens ansats och fokusgruppernas
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(kvalitativa) analysmetod är det inte ett centralt syfte att kunna generalisera resultaten (Holme &
Solvang, 1997). Med hänsyn till detta förmedlades och fördelades informationen från studiens del- och
helhetsanalys utifrån de teman som diskuterats: hur eleverna ser på matavfall, varför slängs maten och
hur kan mängden slängd mat minska? Detta gjordes för att ge resultaten från fokusgrupperna mer
anknytning till diskussionernas tema.
Studien inkluderade även observationer. I huvudsak fyllde observationerna en kompletterande roll,
för att göra studiens resultat mer tillförlitliga. I generella fall är observationer en bred term som
vanligen förknippas med iakttagelse och uppsikt av olika slag. I studien handlade observationerna om
att få en god förståelse för sambanden mellan elever och aspekter i matsalens fysiska och abstrakta
beslutsarkitektur. Främst har observationerna använts för att hjälpa till att definiera nuvarande
beteende och svara på vilka matsvinnsvanor som eleverna har. En annan anledning till observationerna
var att göra resultaten mer associerande med verkligheten. För att tyda en utförlig presentation och
sammanställning av den s.k. beslutsmiljön på Rotskärsskolan, hänvisas läsaren till Eriksson. P (2016).
Utöver dokumentationen redovisas inte observationer från studien som enskilda resultat. Istället har
materialet använts som stöd till fokusgrupperna och enkätundersökningens resultat.
3.2.1.2 Kvantitativ metod
Eftersom att studien skulle tydliggöra elevernas medvetenhet, kunskap och attityder kring matsvinn,
genomfördes en enkätundersökning där totalt sextiosex elever deltog (=N), fördelade mellan åldrarna
tio och femton år. I tabellen nedan (figur 2) går det att avläsa deltagarnas klasstillhörighet och kön.
Totalt deltog trettiosju elever från årskurs fyra och tjugonio från årskurs åtta. Ålder och genus är de två
variabler som studien sedan prövats och jämförts utifrån (Eriksson P., 2016).
Figur 2. Fördelning av antal pojkar och flickor i respektive årskurs. N=66 (Eriksson P., 2016)
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Undersökningen byggde på tre öppna frågor och elva stängda. Syftet var att svara på studiens första
frågeställning, i huvudsak genom kvalitativ analysmetod. Samtidigt var det även av intresse att
undersöka diverse kvantitativa samband variablerna sinsemellan, för att bättre förstå målgruppen.
Därför genomfördes även en kvantitativ analys av enkäten. Resultaten representerade pilotstudiens
deskriptiva statistik över den undersökta målgruppen. För att tyda de sammanställda resultaten från
enkätundersökningen hänvisas läsaren till Eriksson P (2016). För att tyda enkäten i sin helhet, se
bilaga 1.
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4 Matsvinn ur ett systemperspektiv
I uppsatsen fjärde kapitel beskrivs avfallsfrågan som är central för studiens syfte och problemområde. Frågan
beskrivs både genom ett brett perspektiv och med inriktning mot enbart skolor. Avsikten med kapitlet är att belysa
den teoretiska bakgrunden och ge läsaren en helhetsbild för den konsekvensvisa omfattningen av
matsvinnsproblemet i livsmedelskedjan.
Systemperspektivet är en viktig grund att vila mot för att förstå bakgrunden och för att ta i hänsyn
helheten av problemen som matsvinn innebär. Systemperspektivet kan beskrivas som ett antal olika
komponenter och relationen sinsemellan (Hillman, 2008, s. 19). I detta sammanhang är systemets
gemensamma mål att förse jordens befolkning med livsmedel, vilket betyder att transport vid
insamling, tillverkning av påsar som matavfall slängs i, tillverkning eller transport av gödsel,
processering, förpackning, utsläpp från rötning och allehanda steg som uppstår i livscykeln för
skolmaten betraktas som delar av systemet. Genom systemperspektivet är förhoppningarna att
problemet ska förstås med insikt om att människa, samhälle och natur är sammankopplat och
funktionerar som ett sammanvävt system, inom jordens biosfär, så som figur 3 illustrerar (Folke, o.a.,
2011; Westley, o.a., 2011; Cooke, Simon, & Boonstra, 2016).

Figur 3: Ett systemperspektiv på matsvinn i storkök och skolor. Delar av systemet och dess gränser
kopplas (i färg) till den schematiska skissen över livsmedelskedjan (se figur 5), som belyser vart inom
systemet olika mängder svinn uppstår.
Ofta talas det om vikten av ökad mängd insamlat matavfall, samtidigt talar man om att matsvinnet
måste minska. I detta avsnitt kommer det redas ut mer i detalj hur detta går ihop, till en början reds
begreppen matavfall och matsvinn ut.
Svinn, används i regel som en generell term för att beskriva utnyttjade resurser som förblir delvis eller
helt outnyttjade (Nationalencyklopedin, 2009). När det gäller matsvinn så finns det däremot flera
tolkningar gällande dess omfattning. Detta belyser tabellen nedan (se tabell 4).
Tabell 4. Olika definitioner av svinn (Livsmedelsverket, 2011).
Land och källa

Begrepp

Definition

Sverige, föreliggande rapport

Livsmedelssvinn/Svinn

Livsmedel som hade kunnat ätas
om det hanterats annorlunda

Sverige, Konsumentföreningen
Stockholm

Onödigt matavfall

Livsmedel som hade kunnat ätas
om det hanterats annorlunda

15

Storbritannien, WRAP

Avoidable waste

Livsmedel som hade kunnat ätas
om det hanterats annorlunda

Storbritannien, WRAP

Possibly avoidable waste

Livsmedel som kan ätas med vissa
tillagningsmetoder eller som äts av
vissa personer, ex brödkanter och
äppelskal

Storbritannien, WRAP

Unavoidable waste

Oundvikligt matavfall, ex köttben
och kaffesump

Norge, EMMA

Nyttbart

Livsmedel som hade kunnat ätas
om det hanterats annorlunda

Danmark, Landbrug & Fødevaror

Madspild

Livsmedel som hade kunnat ätas
om det hanterats annorlunda

Nederländerna, Ministeriet för
jordbruk, natur- och
livsmedelskvalitet

Voedselverspilling, Food waste

All mat som producerades för att
ätas av människor, men som inte
blev konsumerad av människor

Österrike, universitetet i Wien

Original food

Livsmedel i oöppnade
förpackningar eller oförpackade
hela livsmedel

Österrike, universitetet i Wien

Partly used food

Öppnade förpackningar och till
viss del använda livsmedel

Österrike, universitetet i Wien

Leftovers

Rester från tillagning och
servering

Österrike, universitetet i Wien

Preparation residues

Oundvikligt matavfall

USA, ERS/USDA

Food loss/ food waste

Inkluderar ofta både ätbart och
icke ätbart matavfall, i hushåll och
restauranger och dylikt. I vissa
rapporter framgår det att de enbart
omfattar ätbart och/eller hushåll

Idag finns det ännu ingen universal term för matsvinnet, fastän efterfrågan på kvantitativ data över
mängderna matsvinn är stora för att kunna skapa kvantifierbara mål att arbeta efter (European
Commission, 2010). OECD (2011) har istället betonat att matsvinn är ett väldigt allmänt begrepp,
vilket innebär att storleken, orsakerna och effekterna från matsvinnet ofta skiljer sig beroende på hur
man ser till begreppet. Detta har varit ett ständigt problem som gjort det särskilt svårt att mäta
mängderna matsvinn nationer sinsemellan (Secondi, Principato, & Laureti, 2015). En tydlig
nödvändighet för att hantera detta har varit att skapa gemensamma definitioner av matsvinn och
standardiserade metoder för mätning av matsvinnsmängderna (Vanham, Bouraoui, Leip, Grizzetti, &
Bidoglio, 2015). Sedan juni månad (2016) har World Resources Institute (WRI) presenterat just en
sådan standard, vilket kan leda till ett skifte där mätning av avfall får den framåtsiktande
uppmärksamhet som krävs för att nå den gemensamma visionen om minskat matsvinn (Fogelberg,
o.a., 2014; Hanson, o.a., 2016; Rockström, Stordalen, & Horton, 2016; FUSION, 2016).

4.1

Matsvinn och direktiv

Som tabell 4 visade kommer matsvinnets omfattning variera beroende på vilken avgränsning som
görs. En återkommande beskrivning är den som Samverkansgruppen för minskat matavfall (SaMMa)
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använt sig av. SaMMa beskriver matsvinn (det s.k. onödiga matavfallet) som: ”mat som slängs men
egentligen hade kunnat konsumeras om det hade hanteras på andra sätt” (SMED, 2011).
I kontrast till matsvinn bör fokus skiftas mot det s.k. oundvikliga matavfallet. Detta avfall är det
biologiskt nedbrytbara avfallet som uppstår ofrånkomligt i och med hantering av livsmedel. Det
handlar vanligtvis om sådant som blir kvar efter måltiden, så som tepåsar, kaffesump, ägg- eller
potatisskal, fiskrens, ben och vissa frukt- eller grönsaksrester. Detta avfall kallas för oundvikligt
matavfall och för att minimera miljöpåverkan är det fördelaktigt om medborgare hjälps åt för att samla
in detta avfall. Genom insamling och rötning av matavfall kan biogas produceras och med fördel
användas som fordonsbränsle. Det kan även användas som ett alternativ för el- och värmeproduktion.
En biprodukt från rötningsprocessen är också biogödsel. Så för att sluta matavfallets kretslopp på ett så
energieffektivt vis som möjligt är det därför mycket viktigt att tänka på att också sortera och samla in
det oundvikliga matavfallet som inte går att äta.
I Sverige utgår hanteringen av avfall från EU:s ramdirektiv 2008/98/EC, mer känt som avfallshierarkin
eller avfallstrappan. Direktivet styr allt i Sverige som har med avfall att göra och specificerar vilken
ordning olika behandlingsmetoder ska användas för att minimera all avfallsrelaterad miljöpåverkan
(Avfall Sverige, 2015). Enligt direktivet ska avfall behandlas i följande ordning: (i) förebyggande av
avfall, (ii) återanvändning, (iii) materialåtervinning, (iv) annan återvinning (T.ex. energiåtervinning),
(iv) deponering. I direktivet riktas ett stort fokus till att återanvända och återvinna material innan man
energi utvinner eller minst önskvärt tvingas deponera avfallet. I Sverige kan medborgarna däremot på
grund av effektiv energiutvinning betrakta avfallsförbränning som återvinning. Absolut störst prioritet
riktas däremot till att förebygga uppkomsten av avfall (Avfall Sverige, 2013; Fredriksson, 2013). Detta
är uppsatsens huvudfokus och att detta spar förhållandevis mycket energi och minskar livsmedels
miljöpåverkan är något som framkommer tydligt i de flesta livscykelanalyser (ENEA, 2015; Roy, o.a.,
2009; Laurent, o.a., 2014). Redan i EU:s tidigaste tematiska strategi för- förebyggande och
materialåtervinning av avfall introducerades livscykelanalyser, som ett sätt att kvantifiera
avfallsrelaterad miljöpåverkan och uppnå målen med EU:s avfallspolitik (European Commission,
2005). I ett senare skede är det (med hjälp av livscykelanalyser) enkelt att se hur fler livscykelsteg från
produktion till konsument får miljöpåverkan från produkter och varor att stiga (se figur 5).

Figur 4: Miljöpåverkan under matens livstid (Angervall, Sonesson, Ziegler, & Cederberg, 2008).
Målet med avfallstrappan är att flytta avfall så långt upp i trappan som möjligt och förebygga
återupprepningen av processteg vart det än är i produktens eller varans livscykel, för att på så vis
förbättra resurshållningen. Figuren ovan (figur 4) visar hur miljöpåverkan för livsmedel skiljer sig
under dess livscykel. Livscykeln för en livsmedelsprodukt innebär vanligtvis följande cirkulerande
steg: jordbruk  livsmedelsindustri  transport  handel  konsumtion  avfall  jordbruk
(Angervall, Sonesson, Ziegler, & Cederberg, 2008). Den största delen av miljöpåverkan i cykeln sker
tidigt under dess livstid, under råvaruproduktionen. Detta skiljer sig från många andra varor, som ofta
belastar miljön och kräver energi senare under dess livstid.
Figur 5 visar en annan typ av systembeskrivning och livscykel samt beskrivning av svinnmängderna
som successivt ökar desto fler steg livsmedlet går igenom från jordbruk till konsument. Förlusterna i
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livscykeln resulterar i ökad miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen när förluster (i form av svinn)
tvingas ersättas.

Flöde
Figur 4: Schematisk skiss över livsmedelskedjan och det svinn som uppstår. Skissen är sammankopplad med systemperspektivet (figur 3) för att ge en pedagogisk bild av flödet inom systemet.
Rekonstruerad från (Eriksson & Strid, 2013).

4.2

Matsvinn och resursslöseri

Runtom i världen bekräftar forskare att mat som slängs är ett resurs- och energislöseri som i sin stora
omfattning resulterat i de enskilt de största konsekvenserna för jordens natur och klimat (Cook, o.a.,
2013; Jordbruksverket, 2011; Foley, o.a., 2011). Följaktligen hamnar stor fokus på att bromsa den
ökande trenden av global konsumtion och driva en resurseffektivare livsmedelsproduktion med
minskad användning av ändliga resurser (IPCC, 2014). Detta är kärnan i problemet och anledningen
till varför insatser riktas mot konsumtionsledet, då en enhetlig form av förändring krävs och vad gäller
påverkan från livsmedelskonsumtionen kan denna form av förändring inte förväntas när beslutsfattare
endast riktar fokus mot produktionsledet. Självklart kan konsumtionsledet inte förändras helt och det
är inte meningen heller, utan förhoppningarna är att hjälpa så mycket som det går, förstå lite mer av
dagens situation och förbättra beslutsfattandet (Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014; Hansen, 2013;
Persson, Persson, & Nykvist, 2015).
Ur både sociala, miljömässiga och ekonomiska synvinklar så är svinnet kostsamt och all strävan efter
att minska matsvinnet är angeläget enligt både globala och nationella direktiv (Eriksson & Strid,
2013). Detta är en verklig utmaning som många regeringar, organisationer och beslutsfattare måste
hantera. För att nå två-graders målet och undvika en farlig koncentration av växthusgaser i atmosfären
måste utsläppen av växthusgaser minska radikalt och vara under 1 ton CO2ekv per capita och år innan
sekelskiftets slut (Naturvårdsverket, 2012, s. 6). Idag beräknas medelsvenskens utsläpp vara långt över
detta, närmare 11 ton koldioxidekvivalenter per capita och år (Naturvårdsverket, 2015c). Det är en
lång väg att gå för att nå två-graders målet och dagens moderna konsumtionssamhälle med växande
svinnmängder utgör ett kraftigt motstånd. Detta kan dels förklaras genom exempelvis spill och svinn
vid tillredning, krympande hushållsstorlekar, tidsbrist, bristande kunskap och kommunikation,
felskattade inköp och dåligt planerade portionsstorlekar framförallt inom handel och storkök
(Jordbruksverket, 2011; Citaku & Söder, 2015). Tillsammans med matsvinn från hushåll, storkök och
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restauranger uppstår det även stora mängder matsvinn i industri och butiker, fastän hushållens
livsmedelssvinn betraktas som de mest omfattande och komplexa (se figur 5).

Miljoner ton koldioxidekvivalenter konsumtionsperspektiv
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Figur 6: Utveckling av konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp, i Sverige och utomlands – hushållens
konsumtion av livsmedel 1993-2013 (Naturvårdsverket, 2015d).
Följande exempel av Hasselström och Wallentin (2015) samt Larsson och Bolin (2014) används som
referenspunkt för att förtydliga klimatpåverkan av utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter… Hur
mycket är 600 000 ton koldioxidekvivalenter?





Mer än utsläppen från inrikesflyg i Sverige 2013 (526 000 ton CO2ekv)
Två tredjedelar av utsläppen från all vägtrafik i Stockholms kommun 2013 (855 000 ton
CO2ekv).
600 000 gånger mer än det genomsnittliga utsläppet från privat bilkörning per person och år (1
ton CO2ekv).

I Sverige beräknas de kombinerade utsläppen från livsmedelskedjan stå för ungefär en fjärdedel av
landets totala växthusgasutsläpp (Angervall, Sonesson, Ziegler, & Cederberg, 2008). Till 60 procent
beräknas utsläppen från svensk konsumtion ske utomlands och av dessa förorsakas 80 procent av
privat konsumtion, där livsmedel beräknas stå för 25 procent eller 1,8 ton koldioxidekvivalenter per år
och capita (Naturvårdsverket, 2008). Klimatpåverkan från denna globala livsmedelsproduktion har
ökat under de senaste tjugo åren, samtidigt som utsläppen från inhemsk livsmedelsproduktion minskat.
Däremot ingår inte utsläpp från importerade varor vid nationell klimatrapportering enligt
Kyotoprotokollet. I nationella sammanhang innebär detta s.k. produktionsperspektiv, att Svenskars
konsumtion och livsstil kan verka bättre än vad den egentligen är, eftersom perspektivet medvetet
exkluderar utsläpp som produceras i andra länder men skapas genom Svensk konsumtion. T.ex. ingår
danskt nötkött i konsumtionsmetoden, men inte i produktionsmetoden. Svenskt nötkött ingår i båda
fallen, om köttet äts av en svensk. Detta produktionsfokuserade synsätt på klimatpåverkan från
livsmedelsproduktionen gör det ännu viktigare att vara medveten om den konsumtionsbaserade
klimatpåverkan, eftersom Sverige som nation, egentligen skulle kunna rapportera minskade utsläpp
från livsmedelssektorn om Sverige ökade sina importer och slutade producera mat lokalt
(Naturvårdsverket, 2015e). Detta skulle inte innebära några fördelar för klimatet, eftersom utsläppen
enbart skulle förflyttas till andra länder, där det under åren skett en ökad klimatpåverkan från
livsmedelssektorn (figur 6; Hjerpe, o.a., 2013). Det går också emot riktningen för miljöpolitikens
gemensamma generationsmål, som innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen inom Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Detta betyder att även import- och konsumtion av livsmedel som produceras utanför
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Sveriges gränser hamnar under ett visst ansvar som kräver minimal miljö- och klimatpåverkan
(Naturvårdsverket, 2015f).
I Sveriges skolor är förlusterna i form matsvinn ännu en fråga om ett kostsamt slöseri, dels ur
miljösynpunkt, men också med hänsyn till skolors och kommuners begränsade resurser. I Svenska
skolor beräknas var femte måltid hamna i soptunnan och den totala mängden matavfall från skolköken
beräknas vara 4,5 miljoner kilo per år, samtidigt som svinnet motsvarar lite mer än hälften av detta
(Magasin Måltid, 2016). Utsläppen som detta avfall ger upphov till uppskattas till 1,98 ton CO2ekv per
producerat ton avfall. Rapporten från Naturvårdsverket (Leander, Rytterstedt, & Karlsvärd, 2009)
anser däremot att det finns en god potential för att just skolor skulle kunna halvera sitt matsvinn.
Enligt dagens siffror skulle ett sådant scenario innebära en minskning med 1,2 miljoner kilo svinn per
år, vilket motsvarar 23 300 ton CO2ekv eller 140 miljoner kronor (Hasselström & Wallentin, 2015).
Utöver detta anses skolor också vara av extra stor strategisk fördel. Dels på grund av att de flesta
skolorna är kommunala, vilket betyder att åtgärder och insatser kan beslutas och påbjudas snabbt och
effektivt från en central nivå, men även för den pedagogiska sidan av saken, som innebär att elever kan
ta med sig sina goda vanor och rutiner utanför skolans värld (Leander, Rytterstedt, & Karlsvärd,
2009).
Elever i skolor är inte ensamma med att bidra till att resurserna slösas och deras beteende är långt ifrån
exklusivt. Matsvinn är ett problem som genomsyrar hela serveringen av mat storkök och detta
avspeglas från och med att kök tar emot varor, tills att maten äts. Varje moment i kedjan riskerar att
bidra till svinn av olika former. Detta betyder att kökets sätt att planera sina inköp och hantera varor
också har en bidragande effekt på kökets miljöprestanda. Miljöprestanda hänvisar till miljöresultat
som kan uppvisas när miljöaspekter från aktiviteter, processer och system etc. hanteras och
kontrolleras. Miljöprestanda förbättras när den negativa miljöpåverkan från miljöaspekterna för dessa
aktiviteter, processer och system minskar och välgörande miljöpåverkan ökar. Än så länge indikerar
utredningar att åtgärder bör vidtas i storkök för att hantera svinn av sådan form som; dåliga och
kasserade råvaror, tillagnings- och beredningsavfall, matavfall från servering, tallriksavskrap,
överbliven mat och flytande avfall (Leander, Rytterstedt, & Karlsvärd, 2009). Men eftersom matsvinn
är ett så omfattande problem i storkök kommer det kräva kombinerade lösningar… Mätt med globala
mått är det en försumbar liten del mat som slängs av elever i svenska skolor. Om matsvinnet däremot
ska minska och om en farlig nivå av växthusgaser ska kunna undvikas kommer alla vidtagna åtgärder
för att minska slöseriet av jordens resurser vara betydelsefulla.
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5 Teoretiska ramar och utgångspunkter
I uppsatsens femte kapitel ges läsaren en beskrivning av betydande teoretiska utgångspunkter för uppsatsen.
Uppsatsen utgår från ramverket för strategisk hållbar utveckling eftersom nudging i miljöarbetet innebär
tillämpning av ett verktyg för hållbar utveckling. Ett miljöpsykologiskt perspektiv på hållbarhet beskrivs för att ta i
hänsyn relationen mellan människa, omgivning och beteende innan hinder och barriärer introduceras.

5.1

Strategisk hållbar utveckling

I över 30 år har hållbar utveckling vuxit från att ha en liten plats på den politiska agendan till att vara
en av de mest värdefulla vetenskapliga disciplinerna att utforska och en avgörande prioritering för alla
politiker runtom i världen att ta hänsyn till (Hull, 2008; Kajikawa, Tacoa, & Yamaguchi, 2014; United
Nations, 2015; World Commission on Environment and Development, 1987). Vad hållbar utveckling
betyder är det däremot väldigt få som svarar operationellt på (Robèrt, 2016). Kanske beror detta på att
det inte finns någon universell precisering av hållbarhet och att hållbarhet oundvikligt speglas av en
mängd puristiska definitioner (Chasin, 2014; Ben-Eli, 2012; Hopwood, Mellor, & O'Brien, 2005). I
alla fall så är det svåra med hållbarhet inte att det saknas riktlinjer vilka omfattar alla aspekter av
hållbarhet (T.ex. SASB eller GRI), det svåra är vad som är väsentligt för att arbete och utveckling ska
ske hållbart (Jacobs, 1999; Robért, o.a., 2002; Elliott, 2006).
Så vad innebär det när arbete sker för en hållbar utveckling egentligen? Efter klimatmötet i Paris
(2015) så har ett (emellertid stort) antal länder ratificerat om ett klimatavtal, för att undvika hotet från
de globala klimatförändringarna (United Nations, 2015). För Sverige, som inte (vid skrivelsen av
denna uppsats) ratificerat om någon överensstämmelse, så har mötet likväl resulterat i att de nationella
målen skärpts, verktygen ökat och motiven för omställning mot hållbarhet blivit större
(Miljömålsberedningen, 2016). Vad detta globala initiativ talar om är en form av polycentrisk
(komplex, flernivå) styrning, vilket ska leda till en värdig och hållbar framtid genom ett ömsesidigt
ansvarstagande samarbete. En form av styrning som enligt nobelpristagaren (2009) Elinor Ostrom och
många andra forskare är mycket viktig att inkludera i miljö- och hållbarhetsarbetet (Schlager &
Blomquist, 2008; Agrawal & Gibson, 2001; Ostrom, 2010; Galaz, Crona, Österholm, Olsson, & Folke,
2012; Brunnander, 2016). Vilken kravmässig framväxt som klimatmötet tillfört Sverige, som inte
rättsligt bundit sig till något avtal är det däremot svårt att forma ett greppbart svar kring. Friheten i
beslutet (att inte ratificera) godtar en mängd beslut som ur miljösynpunkt kan anses skadliga och en
viss ödmjukhet bör visas till de miljömässiga resultaten av dessa omfattande globala initiativ för
hållbar utveckling. Eftersom, samtidigt som avtalet stimulerar både marknaden och beslutsfattare till
omställning (Olsson, Folke, Galaz, Hahn, & Schultz, 2007; Folke, Pritchard, Berkes, & Coldling,
2007), vare sej nationer ratificerar avtalen eller inte, så kan det också leda till ökade nivåer av
komplexitet och brist på normativ klarhet (McGinnis, 2016), när budskapet egentligen är enkelt;
åtgärder finns och det viktigaste är att engagemanget utspelar sig i handling (Duit, Galaz, Eckerberg,
& Ebbesson, 2010; Bulkeley & Betsill, 2006).
Andra hållbarhetsprotokoll, så som Brundtlandskommissionen (1987), saknar också den viktiga delade
mentalitet kring vad som är hållbart och hur den konkreta förändringen mot det hållbara samhället bör
angripas. Kritiken riktas framförallt mot den filosofiska begreppsbeskrivningen som lämnar utrymme
för egna tolkningar och den svaga tillämpningen av hållbarhetprioriteringar, som kan betyda olika
saker, för olika människor i olika situationer (Hilborn, Punt, & Orensanz, 2004; Marsden, Lawler,
Nellthorp, & Kelly, 2010). Tillexempel, kan hållbarhet i olika utvecklingsländer förknippas med;
imperialism, samtidigt som flera organisationer i västvärlden kan betrakta hållbarhet som; en universal
lösning på alla världens problem, samtidigt kan pragmatiska brukare av jordens resurser uttrycka
hållbarhet som; en charmig, men ouppnåelig form av utopi, som endast är till för den orealistiska
idealisten (Rice & Robinson, 2012). Kanske beror det framförallt på att dessa tre ord (people, planet,
profit) gått vägen för att bli en allmänt accepterad beskrivning av hållbarhet, för att ge klarhet och
fånga bredden av hållbarhetsområdet. Samtidigt kan detta vrida hållbarhet till att innebära något som
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välgörenhet… Fastän många ser värdeskapandet och riskhanteringen i att verka mer hållbart är det
fortfarande en utmaning i att integrera hållbarhets tänkande i strategier och affärsbeslut, vilket
resulterar i att organisationer återkommande gånger exponeras av risker och konsekvenser som uppstår
när koppling mellan prioriteringar för hållbar utveckling och beslutsfattandet är för svag.
För att hantera sådana risker och driva ett mer strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete har flera
arbetssätt nått marknaden, av dessa kan ISO 14001 (2015) eller EU:s motsvarande standard, EMAS
(2009) betraktas som de mest accepterade från ledningshåll (Maletič, Podpečan, & Maletič, 2015;
González-Benito, Lannelongue, & Queiruga, 2011). Ett annat, mer vidspridit generiskt angreppsätt för
att arbeta mer omfattande med helheten av miljö- och hållbarhet är det naturliga steget (The Natural
Step, 2016). Det naturliga steget är baserat på ramverket för strategisk hållbar utveckling (FFSD) och i
detta underkapitel beskrivs detta strategiska ramverk baserat på hållbarhetsprinciper som en integrerad
del av det långsiktiga miljöarbete som en organisation delta i. FSSD tillför ramar genom att tillämpa
systemvillkor i olika beslutssammanhang samtidigt som det skapar en delad uppfattning av väsentliga
delar för hållbarhet, vad hållbarhet innebär i olika situationer och en form av långsiktig plan för att
funktionera hållbart. I koppling till detta presenteras nudging som ett verktyg för hållbar utveckling
inom givna ramar och som en del av det strategiska miljöarbetet.
I ramverket tillämpas en femstegsmodell (5-level framework). Denna metod hjälper företag och
organisationer att förbättra sina finanser och skapa konkurrensfördelar genom att verka mer långsiktigt
motståndskraftigt. Huvudsakligen bidrar femstegsmodellen (5LF) med en ram för den strukturella
planering av utveckling med hänsyn till jordens komplexa system samtidigt som det medför en något
mer gripbar beskrivning av det arbete som krävs för att driva ett strategiskt arbete för hållbar
utveckling (Robért K.-H., 1994). Planeringsprocessen (5LF) är uppdelad och består av följande fem
delar: (i) Systemet, (ii) visionen, (iii) strategin, (iv) handlingen och (v) verktygen (se figur 7).
Nivåerna är ömsesidigt beroende av varandra och eftersom att hållbarhet inte var av relevans förens
icke-hållbarhet började existera, så är hållbarhetsprinciperna utformade som begränsningar och inte
möjligheter (Robért K.-H., 2000). D.v.s. Hållbarhet argumenteras inte för som en möjlighet.
Principerna är istället utformade som begränsningar, som säger vad mänskliga aktiviteter inte får
innebär. Visioner och handlingsplaner skapas därefter hänsyn till dessa systemvillkor (principer) för
att aktiviteterna inte ska överskrida de planetära begränsningarna (Rockström, o.a., 2009; Robért,
Broman, & Basile, 2013).
Detta ska däremot inte missuppfattas som att ramverket är lika med naturens lagar… Systemvillkoren
sägs följa logiska principer, som är baserade på den vetenskapliga beskrivningen av jordens biosfär.
”Naturens lagar” är endast tillämpade i steg ett och tre. Alla steg fyller alltså inte detta syfte, att
uppfylla naturens lagar. Däremot så har alla nivåer en heuristisk relation till varandra. Tillexempel
vore inte hållbarhetsprinciperna särskilt hjälpsamma eller svår att kommunicera om inte de andra
nivåerna existerade. Nivåerna är istället sammankopplade och kompletterar varandra – det ena
fungerar inte utan det andra (Holmgren & Robért, 2000). Nedan illustreras planeringsprocessen (5LF)
grafiskt med den väsentliga informationen för varje steg.
i. Systemet
ii. Visionen
iii. Strategin
iv. Handlingen
v. Verktygen

Figur 7: Femstegsmodellen (5LF), tillämpad i ramverket för strategisk hållbar utveckling.
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i.
ii.
iii.
iv.

v.

Upprättande av system, enligt principer för jordens planetära begränsningar och med hänsyn
till att processer verkar inom ett socio ekologiskt system.
Överensstämmelse med grundläggande principer (system eller hållbarhetsprinciper) för en
positiv utkomst, där socio ekologisk hållbarhet är det minska kravet för visionen.
Strategier för processen för att nå detta resultat (t.ex. Strategi för hållbar utveckling).
Handlingar och åtgärder, dvs. konkreta insatser som hjälper att flytta den globala det socioekologiska systemet (nivå I) mot framgång (t ex återvinning, divestera ur fossilindustrin och
övergå till förnybar energi).
Verktyg (t.ex. ISO 14001, EMAS, LCA, TMF) för att övervaka, stödja och granska (i)
utvecklingen och effekten av åtgärder med relevans till principerna för processen (t.ex.
nyckeltal för att följa om de överensstämmer med hållbarhetsprinciperna) och/eller (ii)
statusen av självaste systemet som vi försöker skydda, inklusive miljöpåverkan eller minskad
påverkan (t.ex. ekotoxicitet eller sysselsättning), som en följd av strategiskt planerade
samhällseffektiva åtgärder (Robért, o.a., 2002).

I ramverket definieras hållbarhet som en utmaning över tid och rum, där den s.k. hållbara visionen är
ett centralt tankesätt. Det första steget i modellen (systemet) beskrivs enligt Robért K.-H (2000) som
den huvudsakliga nivån med hänsyn till att processer verkar inom ett socio ekologiskt system. Detta
ställer krav på processerna enligt principer för jordens planetära begränsningar. I detta steg strävar
man efter att förstå, beskriva och analysera de den dynamiska relationen mellan de ekologiska och
sociala systemen. Klarhet söks i omfattningen av det system som man arbetar med och det passar in i
samhället, biosfären och på planeten jorden. För att göra detta granskas det egna systemet och alla dess
komponenter för att få en förståelse av de fundamentala flödena som driver systemet. I denna nivå
tillämpas den s.k. tratten (figur 8), som också är en metafor för tiden mellan nuvarande verkligheten
och den framtida hållbara visionen.

Figur 8: Tratten, tillämpad i ramverket för Strategisk Hållbar Utveckling. Rekonstruerad från
(Robèrt, 2016).
Originellt sett är tratten en illustration som hänvisar till den systematiska degraderingen av biosfärens
olika ekofunktioner. De avsmalnande väggarna representerar resurstillgänglighet och samhällelig
efterfrågan på resurser. Därmed visar den hur samhället måste verka inom dessa gränser och den
naturliga oförmågan att upprätthålla samhället med ett växande krav på tjänster och resurser. I Broman
och Robért’s (2015) senare arbete klarlägger de att ramverket inte strävar efter utopi, men att det krävs
ett stopp i den systematiska degraderingen av den mänskliga civilisationen.
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Den andra nivån (visionen) handlar om att tillämpa hållbarhetsprinciper för att skapa en hållbar vision
att arbeta mot. Den hållbara visionen bör representera kärnvärden och strategiska mål med hänsyn till
hållbarhetsprinciper. Vanligtvis innebär det en vision av organisationens roll i det hållbara samhället.
De (fyra) hållbarhetsprinciperna som tillämpas innebär att det inte tillåts någon form av systematisk:
(i)… koncentrationsökning av ämnen från jordskorpan (T.ex., fossilt kol, metaller, olja etc.) (ii)…
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (T.ex. freoner, kväveoxider,
hormonliknande kemikalier etc.) (iii)… undanträngning med fysiska metoder (T.ex. överuttag av
kalhyggen, överfiskning, etc.). Den sociala dimensionen (iv) är uppdelad på flera principer, men
sammanfattas vanligtvis som en princip. Principerna för social hållbarhet har däremot sagts vara i
behov av utveckling då de visat sig vara otillräckligt vetenskapligt baserade (Missimer, Robért, &
Broman, 2016). Förslag till förändringar för att utveckla de sociala principerna presenteras i två
artiklar av Missimer, Robért, & Broman (2016). Principerna som inkluderas nedan är de som Broman
& Robért (2015) inkluderade i sin senaste publicerade presentation av ramverket. Principerna i
ramverket säger att människor i det hållbara samhället inte systematisk ska förebyggas från att
uppfylla deras egna behov eller utsättas för olika strukturella hinder (T.ex. missbruk av politisk,
kulturell eller ekonomisk makt). D.v.s. hinder som skadar eller försvagar människans möjligheter för:
(i)… Integritet (t.ex. god fysisk och psykologisk hälsa), (ii)… inflytande (t.ex. yttrandefrihet), (iii)…
kompetens (t.ex. personlig utveckling), (iv)… opartiskhet (t.ex. bli lika värde, diskriminering eller
orättvis behandling etc.), (v)… meningsskapande (t.ex. kulturell frihet, meningsfulla villkor av eget
värde, etc.). Ramverket kräver att någon form av vision inramas utifrån dessa principer där den
ultimata visionen bör eliminera riskerna helt. Däremot så är principerna icke-normativa. Vilket betyder
att det finns en oräknelig mängd kombinationer som kan användas som hållbar vision och ändå
uppfylla kriterierna för organisationen (Broman & Robért, 2015).
I det tredje steget (strategin) ligger fokus på hur utövare ska angripa och närma sig visionen (steg 2)
strategiskt (steg 3) för att flytta samhället i en hållbar riktning (steg 1). För att göra detta finns det ett
antal principer, med fokus på att nå målet och den hållbara visionen. Den viktigaste strategin att
fokusera på är backcasting, för att prioritera vilka steg som behöver tas för att skapa framgång utifrån
hållbarhetsprinciperna och den tidigare bestämda visionen. D.v.s. backcasting används för att blicka
tillbaks från den framtida hållbara visionen för att bestämma vilka handlingar som bör vidtas för att
arbeta strategiskt mot denna vision.

Figur 9: Backcasting enligt (FFSD) ABCD modellen. Rekonstruerad från (The Natural Step, 2016).
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A. Processen börjar med en ömsesidig förståelse av hållbarhet ur ett systemperspektiv, för att
tillsammans kunna skapa en gemensam hållbar framtidsvision
B. Andra steget innebär en analys av den nuvarande verkligheten (med hänsyn till
hållbarhetsprinciperna), för att identifiera relevanta hållbarhetsfrågor, deras affärsmässiga
konsekvenser och ev. möjligheter till förändring
C. I det tredje steget förväntas människor blicka bakåt från den hållbara visionen för att med
hjälp av brainstorming forma kreativa lösningar som ska leda mot den hållbara visionen
D. I det sista steget prioriteras handlingar strategiskt utifrån det som (i) visar vägen mot
hållbarhet snabbast, (ii) fungerar bäst som en språngbräda för framtida förbättringar och (iii)
maximerar sociala, ekologiska och ekonomiska framgångar. För att svara på detta används
följande tre prioteringsfrågor.
i.
ii.
iii.

Leder handlingen i rätt riktning i förhållande till hållbarhetsprinciperna?
Kan handlingen fungera som en flexibel plattform (språngbräda), öppen för
framtida förbättringar?
Kommer handlingen att generera tillräckligt med fördelar för att processen ska
kunna fortsätta?

Genom hela denna strategiska utveckling är det särskilt viktigt att (i) bevara ett systemperspektiv (steg
1) för att undvika oförutsägbara konsekvenser, (ii) kontrollera strategins politiska samstämmighet
(t.ex. internationella överensstämmelser och annan relevant lagstiftning), (iii) säkerställa integration
mellan alla parter (t.ex. företagsledare, företrädare för det civila samhället, icke-statliga organisationer
etc.), (iv) planera med försiktighet med hänsyn till olika osäkerheter och (v) upprätthålla en progressiv
och praktisk inställning till vetenskap och innovation (Balaskas, Lima, & Seed, 2009). Backcasting
används i detta steg som modell för att angripa den hållbara visionen. Strategin och tillvägagångssättet
diskuteras utifrån den s.k. ABCD-processen (förståelse och vision  aktuell verklighet  kreativa
lösningar  prioritering) medan backcasting modellen vägleder processen (Holmgren & Robért,
2000).
Fjärde steget (handlingen) handlar om att hjälpa beslutsfattare se vilka åtgärder som är möjliga utifrån
den tidigare prioriteringsprocessen och planering som skett. I detta steg (steg 4) tillämpas handlingar i
praktiken enligt strategin (steg 3) för att nå målet och gå vägen mot den hållbara visionen (steg 2)
(t.ex. ökad återvinning och övergång till förnybar energi).
Det femte och sista steget (verktyget) beskriver de "verktyg" som valts för att strategiskt (steg 3)
utveckla och stödja handlingen (steg 4) som hjälper oss nå den hållbara visionen (steg 2), samtidigt
som det hjälper oss att bättre förstå systemet (steg 1) (Robért K.-H., 2000). Steget hjälper användare
sammanställa vilka olika metoder, begrepp och verktyg som kan vara lämpliga att användas för att gå
vägen mot den hållbara visionen. Steget är särskilt viktigt i beslutssammanhang och verktygen
fungerar som beslutsstöd genom att övervaka, utvärdera och kontrollera att framsteg verkar successivt
mot den hållbara visionen, med hänsyn till hela systemet. Det finns en bred mängd verktyg och
metoder som allesammans är effektiva på olika vis, men det går bra att använda verktyg tillsammans
för att skapa synergieffekter. Detta steg (steg 5) brukar exempelvis inkludera saker som
miljöledningssystem och olika miljösystemanalytiska verktyg (t.ex. ISO 14001, EMAS, LCA, cirkulär
design, faktor 10, emergianalyser, etc.). Många av dessa kan användas i beslutsfattandet för att
underlätta bedömningen av miljöaspekter och miljö- eller hållbarhetsinitiativ eller stärka det befintliga
hållbarhetsarbetet. Ett exempel skulle kunna vara ABCD-modellen som är en metod som hjälper
organisationer arbeta tillämpa det naturliga steget för deras specifika verksamhet.
I detta sammanhang tillämpas nudges som en konkret handling som verkar katalyserande mot den
hållbara visionen. Eftersom att, i takt med att det blir vanligare att arbeta med beteendeinsikter kan
delar av verksamheten effektiviseras. Nudging (alt. beteendestyrning) å andra sidan, tillämpas som ett
holistiskt, men samtidigt robust verktyg för att arbeta systematisk med användningen och tillväxten av
beteendeförändrande åtgärder som kompletterar det befintliga hållbarhetsarbetet och driver mot den
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hållbara visionen. I kapitel 7.1 beskrivs kopplingen mellan teori, backcasting och strategiskt
hållbarhetsarbete och i kapitel 4.1.1 framförs ledningsförslaget tillsammans med en metodbilaga (se
bilaga 2).

5.2

Hållbarhet ur ett miljöpsykologiskt perspektiv

Under många år har en inflytelserik forskare vid namn Paul Stern studerat den psykologiska
dimensionen av hållbar utveckling. Han har framförallt undersökt huruvida ökad förståelse av
mänskligt beteende kan leda till minskad klimatpåverkan. Med sin forskning satt Paul Stern (1978) en
tydlig position för psykologins roll i den kommande forskningen om de globala klimatförändringarna
(Stern, 1992a; Stern, 1992b)… Ur ett mer urskiljt miljöpsykologiskt perspektiv så är forskare
intresserade av relationen och samspelet mellan människan och dess omgivning. Det
miljöpsykologiska forskningsfältet som sådant är tvärvetenskapligt och kan bidra med insikter som
beskriver hur olika faktorer i miljön leder till ohållbara beteenden. Enskilt kommer psykologin
däremot inte kunna stoppa klimatförändringarna, men forskare hävdar att en ökad förståelse och
kunskap om kopplingen mellan hållbarhet och psykologi kan hjälpa till att lösa delar av dagens miljöoch hållbarhetsutmaningar (Giffort, 2011; Bamberg & Möser, 2007; Kaplan & Rachel, 2009; Swim,
o.a., 2010)... Miljöpsykologin har omfamnat flera olika teoretiska angreppssätt. Ett exempel är det
ekologiska angreppssättet, som är intresserad av hur den fysiska omgivningen påverkar beteende och
hur den (omgivningen) borde vara anpassad för att främja en hållbar utveckling. Ett annat angreppssätt
är det s.k. socialpsykologiska angreppssättet som är mer intresserad av hur diverse personlighetsdrag
eller exempelvis attityder påverkar beteendet (Sörqvist, 2016). Att såväl fysiska som
sociopsykologiska faktorer i personers omgivning påverkar beteenden är däremot inte något helt nytt
och så tidigt som 1937 belyste en av social psykologins pionjärer att en individs beteende är en
funktion av personen och dess omgivning (Kurt, 1937; Kihlstrom, 2013). Det vara viktigt att
återupprepa och ta i hänsyn denna flexibla teori, för att förstå hur människors omgivning samspelar
med observerade beteenden.

5.3

Hinder och barriärer

Inom psykologiska forskningskretsar för hållbar utveckling har orsaken till engagemanget för
miljövänliga beteenden och bristen av dem blivit en kärnfråga. Intresse har riktats till att undersöka
varför beteenden inte speglas av attityder och varför ohållbara beteenden istället växer och frodas i
samhället. Flera teorier och modeller visar att relationen mellan kunskap, attityder och beteenden
varken är direkta eller naturliga, och att både kunskap och attityder borde betraktas som prediktorer i
en komplex miljö av variabler (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). När beteenden
studerats har forskarna funnit gap mellan attityder och beteende s.k. attityd beteende gap (Kollmuss &
Agyeman, 2002). I många fall förhindrar gapen en önskvärd beteendeförändring (Blake, 1999). Dessa
holistiska teorier har också i större utsträckning låtit oss förstå komplexiteten av beteenden och hur två
personer med precis samma attityd kan bete sig helt olika, eller helt likadant fast av helt olika
anledningar.
I Brenda Dervin’s sense-making methododology är idén om ett gap mellan attityd och handling ett
centralt tänkesätt. Enligt teorin är gapet en metafor för hur människor är påverkade före och efter en
situation. För att illustrera hur människan kommer över dessa gap är en bro exemplifierad (figur 10).
Fokus i teorin ligger inte i att människan ständigt är hindrad av olika ontologiska konkreta gap. Teorin
antar inte heller att varje situation är fylld av frågor eller förvirring. Istället fokuserar teorin på ett
metodiskt tillvägagångssätt för att bättre förstå hur människor beter sig före, under och efter att de har
mötts av en situation. I vissa situationer kommer det enligt Dervin och Frenette (2003) inte finnas
några förhinder eller reflektioner, utan bara upprepningar av sedvana tankar, svar och beteenden från
det förflutna. Dessa upprepningar betraktas som delar av bron över gapet, som leder till en viss
handling (Dervin & Foreman-Wernet, 2012). Ibland kommer det däremot utkomsten av en situation
innebära plötsliga stopp där åtföljande frågor kan uppstå. Det är i dessa fall, i sökandet efter nya svar,
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som gamla beteenden kan brytas och nya broar bygga. I andra fall kommer inte individen fram till
några svar alls. Det är i dessa fall endast tiden som avgör huruvida personen kommer över gapet i
framtiden (Stern, 2000, s. 417). För att komma till rätta med beteendet är det viktigt att förstå vilka
delar gapet består av och hjälpa personer bygga broar över gapet. Möjligheten ligger i att med
medvetenhet, samförstånd och hänsyn till dess existens komma till rätta med beteendet utifrån en
vettig och rationell preferensbildning (Wilkins, Tufte, & Obregon, 2014).

Figur 10: Illustration av gapets påverkan på beteenden (Dervin & Frenette, 2003).
Hinder och barriärer är på grund av detta särskilt viktiga att ta i hänsyn när åtgärder utformas. I
pilotstudien (Eriksson P., 2016) - fallet för mindre matsvinn har flera sådana faktorer identifieras och
diskuterats (kap 6.2). I förhållande till varandra kan de betraktas som medverkande positiva eller
negativa faktorer, som utgör olika viktiga beståndsdelar av beteendet.
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6 (Nudging med hjälp av) En litteraturstudie och en pilotstudie
I uppsatsens sjätte kapitel ges en redovisning av de tidigare studierna inom ämnet för uppsatsen. Först
presenteras nudging – ett verktyg för att accelerera övergången till en hållbar samhällsutveckling, följt av det mer
avgränsade – fallet för mindre matsvinn i skolor. Syftet med kapitlet är att tydligt framföra materialet som
adresserat de tidigare frågeställningarna som slutsatserna i examensuppsatsen bygger på.
2014 publicerade Naturvårdsverket rapporten nudging – ett verktyg för hållbara beteenden
(Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014). Ungefär samtidigt presenterade tankesmedjan Fores rapporten
nudging– det nya svarta inom miljöpolicy (Lindahl & Stikvoort, 2015). Målet med rapporterna var att
belysa vad nudging innebär för allmänheten och förklara vad det kan betyda om nudging börjar
användas som ett politiskt styrmedel för att främja hållbara beteenden. I båda publikationerna
betraktas Nudging som ett politiskt verktyg, som istället för att fokusera på ideologiskt beslutsfattande,
fokuserar på evidensbaserad styrning genom tillämpning av beteendeekonomiska- och vetenskapliga
insikter (Hallsworth, Parker, & Rutter, 2011; Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014; Lindahl & Stikvoort,
2015). Examensuppsatsen är ett underlag med ett likvärdigt syfte, att vidga den konceptuella bilden av
hur man kan använda nudging i praktiken för att främja en hållbar utveckling– utan att vara beroende
av eventuellt tidskrävande och kostsamma insatser för att påverka den långsiktiga reella kunskapsnivån eller viljan att agera. En stor del av uppsatsen baseras på tidigare studier, som genomfördes
genom en litteraturstudie på nudging – som ett verktyg för hållbar samhällsutveckling och en
pilotstudie med koppling till fallet – för mindre matsvinn. I kapitel sex redovisas materialet som
angriper frågeställningar från båda dessa studier, vilket lagt grunden för uppsatsens resultat och
slutsatser.

6.1

Verktyg för hållbar samhällsutveckling

Ett hållbart samhälle avser ett samhälle av människor som eftersträvar såväl hållbara sociotekniska och
kulturella förutsättningar och nyttigheter inom ett större omgivande system. Det moderna samhället
består däremot av en mängd generaliserbara beteenden, som även fast det ger samhället karaktär,
påverkar kretsloppen och driver samhället i en viss icke-hållbar riktning. Det finns alltså en mängd
motsägande icke-hållbara beteenden som behöver förändras för att vi som människor inte ska
förhindra framtida generationers förmåga att upprätthålla en god hälsa och ekonomisk utveckling
(Johansson, 2012; Blewitt, 2016; Mont, Heiskanen, Power, & Helka, 2013). I litteraturstudien
(Eriksson P., 2015) undersöktes potentialerna för verktyget nudging – som ett hjälpmedel och verktyg
för att accelerera övergången till en hållbar samhällsutveckling. För att undersöka verktygets praktiska
funktionalitet som ett styrmedel för att främja miljövänliga beteenden var syftet huvudsakligen inriktat
på miljö dimensionen av hållbar utveckling. Som ett resultat av inriktningen utelämnades en viss del
av det fokus som skulle kunna riktas till (nudging) begreppets teoretiska trovärdighet. Istället var det
primära målet att undersöka implementeringen av verktyget och vad som reglerar dess möjlighet att
användas i större utsträckning för att förbättra delar av dagens miljöarbete.
Sammanfattningsvis fungerar nudging i miljösammanhang enligt Eriksson P. (2015) som ett mindre
kompletterande verktyg med insatser som kan hjälpa till att hantera mer omfattande beteendeproblem.
Denna beskrivning exkluderar däremot inte en standardtillämpning av prominenta nudges i större
sammanhang, som kan visa markant bättre effektivitet än traditionella politiska styrmedel. Bevisen
visar att nudges i miljösammanhang i merpart når förväntat resultat, vilket indikerar en framstående
möjlighet för nudging vid implementering på central nivå, för uppskalning och vidare utveckling av
inventioner riktad mot diverse målgrupper (Lindahl & Stikvoort, 2015; Heiskanen, Lehner, & Mont,
2014). När implementeringen av verktyget granskades upptäcktes det däremot ett antal praktiska
brister i beteendeförändringsarbetet på förvaltningsnivå, vilket komplicerar användningen av verktyget
för annars intresserade aktörer. Hänsyn till användarfokus, grundläggande principer för hållbar
utveckling och generell förändringsledning med strategiska ramar för arbetet med nudging tycks alla
utelämnats, vilket innebär ökade risker att goda insikter som i andra fall skulle kunna stimulera
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hållbara beteenden gås miste om (Eriksson P., 2015). Att det inte är okomplicerat för intresserade
aktörer att veta vart man ska börja arbetet med nudging är också något som andra studier fortsatt att
poängtera (Stefansdotter, Steen-Knudsen, Flack, & Hansen, 2016).

6.1.1 Styrkor och svagheter
Potentialerna för nudging landar i hur väl beteendevetenskapliga insikter omvandlas till effektfulla
förändringsstrategier som kan främja en hållbar utveckling. För att lyckas med detta finns det flera
avgörande framgångsfaktorer. En av dessa är inventioners förmåga att anpassa sig till sammanhangets
olika påverkande (kontextuella) faktorer. Exempelvis behöver sociala normer som råder i en ”flottig
restaurang” inte vara likadana som de i en skolmatsal eller i ett hem. Insatser måste anpassas och
justeras därefter (Barile, Cullis, & Jones, 2015; Halpern, 2015, ss. 181-182). (fem) Andra saker att
tänka på som kan leda till sämre nettoutfall för en nudge är saker som att vissa nudges: (i) skapar
förvirring hos mottagaren (Li, Kenrick, & Griskevicius, 2012; Bubb, 2015; Willies, 2011), (ii) endast
har en kortvarig effekt (Frey & Rogers, 2014; Alcott & Rogers, 2014), (iii) rör upp reaktiva känslor
hos medborgare som vill behålla full kontroll (Hedlin & Sunstein, 2016; Pavey & Sparks, 2009), (iv)
baseras på (hypotetiskt) felaktiga antaganden om vilka förändringar i valarkitekturen (nudges) som
leder människor i en viss riktning, vilket också innebär att vissa nudges (v) kan kompensera beteenden
och resultera i nolleffekt (Rebound effect; Downs, Wisdom, Wansink, & Loewenstein, 2013; Sunstein
& Reisch, 2014; Willis, 2013). På grund av detta behöver de som vill arbeta med verktyget stor
förståelse om beteenden och vilka åtgärder som kan tänkas förändra beteenden i olika sammanhang,
där olika saker är olika viktiga att ta i hänsyn (Gneezy, Meier, & Rey-Biel, 2011). Detta kan kännas
som en mäkta svår utmaning, men på samma vis som att vem som helst kan vara en ledare, så kan vem
som helst vara en beslutsarkitekt och hjälpa människor i rätt riktning, när man vet hur.
Starka empiriska och koncept-drivna resultat för nudging i miljösammanhang fastställts i flera studier
(Shogren, 2012; Pichert & Katsikopoulosa, 2008; Ölander & Thøgersen, 2014; Sunstein & Reisch,
2013; Larrick & Soll, 2008; Löfgren, Martinsson, Hennlock, & Sterner, 2012; Czap, Czap, Lynne, &
Burbach, 2015), vilket talar för en stor teoretisk potential. Samtidigt visar det sig också återkommande
gånger att det inte är okomplicerat att omsätta vetenskapliga beteendeinsikter till effektfulla
förändringsstrategier (Fox & Sitkin, 2015; Voyer, 2015, s. 135; Eriksson P., 2015; Murphy &
Cotteleer, 2015). Den centrala frågan i detta fall är därför inte om nudging strategier kan användas,
utan varför och hur de ska användas för att lyckas (Porter, 1991)… I allmänna sammanhang finns det
tre naturliga alternativ för att hantera ett sämre än förmodat nettoutfall av en nudge. Antingen: (i) gör
man ingenting, (ii) förändrar nudgen eller (iii) förstärker nudgen med andra medel (Sunstein C. R.,
2016b). För att arbeta proaktiv med nudging, stärka användningen av verktyget och säkra presumtiva
nyttoeffekter från tillämpningen av värdefulla beteendeinsikter (nudges) finns det däremot få vidtagna
åtgärder. Eriksson P (2015) belyste tre utvecklingsområden att bättra på för att hantera detta. Första
rekommendationen riktas till att klargöra nudging's grundläggande struktur och början för
implementeringen av verktyget. I dagsläget lämnar begreppsbeskrivningen emellertid stor plats för
egna strukturella uppfattningar om arbetet med nudging. Risken med detta är att nudging förminskas,
då beteendeinsikter går till spillo och uppfattningen av verktyget blir att det inte tillför någonting av
väsentlig nytta. Andra rekommendationen var att verktygets värdeskapande effekter, både för
samhälle och utövare (i synnerhet i relation till andra åtgärder och styrmedel) måste framföras. Värt att
tillägga är att konkreta resultat som inventionerna för med sig är en stor möjlighet i sig självt, eftersom
lärdomarna kan vara nyttosamma i andra sammanhang. Den tredje och sista punkten fokuserade på
avsaknaden av information om det långsiktiga arbetet med nudging och den vetenskapliga
experimentprocessen som syftar till att anpassa och förbättra åtgärder och strategier (Dolan, o.a., 2011;
Eriksson P., 2015). För att möjliggöra den långvariga användningen av verktyget både inom den
privata och offentliga sektorn behövs fler arbetsmodeller, riktlinjer, ramar och rekommendationer tas
fram, för att öka kunskapen om hur man i praktiken bör gå tillväga för att arbeta systematiskt med
nudges utan att försumma viktiga delar (Eriksson P., 2015).
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När det gäller kopplingen mellan hållbarhet och nudging så bör verktygsanvändningen ses som en
integrerad del av hållbarhetsarbetet. På så vis kan underliggande värderingar och principer för hållbar
utveckling styra arbetet. När detta görs kan nudging också betraktas som ett strategiskt beslut för att
arbeta mer konkret med hållbara beteenden och val. Utgångspunkterna som driver hur arbete med
nudging för hållbar utveckling sker är däremot ganska flexibla, men för att tillämpa teoretiska ramar i
uppsatsen så sker arbete med nudging för hållbar utveckling enligt ramverket för strategisk hållbar
utveckling, med hållbarhetsprinciper och planetära begränsningar som grundpelare (Rockström, o.a.,
2009; Broman & Robért, 2015). Detta strategiska angreppssätt till nudging för hållbar utveckling enligt det naturliga steget är till stor del i linje med den huvudsakliga politiska målsättningen om att
bidra till en hållbar utveckling. Detta kan innebära en omställning som i vissa fall kommer strida mot
värderingar och egenintressen. På så vis skiljer sig nudging - för hållbar utveckling regelmässigt från
andra former av nudging, eftersom nudging - för hållbar utveckling i första hand drivs av principiella
prioriteringar för hållbar utveckling, som många gånger främjar den större offentliga massan. Enligt
flera studier är denna typ av nudging, som främjar samhällelig välfärd och utveckling på förhand
mindre uppskattad (Bergfelt & Öqvist, 2015; Hagman, Andersson, Västfjäll, & Tinghög, 2015; Bonell,
McKee, Fletcher, Haines, & Wilkinson, 2011; Heijden & Kosters, 2015). Det är därför, på grund av
dessa olika uppfattningar om målsättningar och principer för hållbarhet, som nudging – för hållbar
utveckling bör ske med kännedom om att extra motstånd och mindre genomslagskraft ibland kan
förväntas, gentemot om även attityder, ideal och värderingar var fullt i linje med den önskvärda
omställningen mot den politiska målsättningen (Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014, s. 20).

6.2

Fallet för mindre matsvinn

Pilotstudien (Eriksson P., 2016) undersökte det särskilda fallet om matsläng i skolor och hur olika
orsakssammanband påverkar elevernas sätt att handskas med mat som blir över. I pilotstudien
undersöktes först elevernas medvetenhet, kunskap och attityder till matsvinn för att samla deskriptiv
statistik över den undersökta målgruppen. I dialog med elever genomfördes sedan två separata
fokusgruppintervjuer. Utöver detta bidrog också observationer till den sammanfattande och
gemensamma beteendekartläggningen (kap 6.2.3). I synnerhet så utgjorde sambanden mellan både
studiens kvantitativa statistik och det kvalitativa materialet studiens gemensamma syfte; som var att
synliggöra elevernas sätt att handskas med överbliven mat och undersöka om det kan finnas olika
omedvetna beteendehinder eller psykologiska barriärer som eventuellt står i vägen för den önskvärda
beteendeförändringen.
I detta fall – för mindre matsvinn visade undersökningarna och observationerna som genomfördes att
flera hinder och barriärer motverkar förändring i dagsläget, vilket talar för potentialen av att använda
nudging. Undersökningen pekade exempelvis på att eleverna har motstridiga tankar och attityder om
matsvinn när man ser till deras egentliga uttryckta önskan och rationella intresse att lösa problemet.
Eleverna gillar heller inte att vara en del av problemet. Sättet elevernas attityder till
matsvinnproblemet var framförallt genom att undersöka deras inställning till olika saker som berör
beteendet. D.v.s. Deras egna slängda mat när de lämnar matsalen. Exempelvis så fick respondenterna i
enkätundersökningen svara på vilka som är mest positiva till att reducera mängden matsvinn och
förändra beteendet. I denna fråga utgjorde kökspersonalen och lärare en tydlig majoritet av de som
stöttar förändringen (se figur 11). Kompisar och vänner utgjorde endast en bråkdel av urvalet som
eleverna själva anser önska förändring. Med hänsyn till resterande resultat betraktades denna
observation som en svårighet, eftersom elever i allmänhet inte på naturlig väg motiveras av
kökspersonalens och lärares intressen utan till större del påverkas av starkare inre och yttre faktorer, så
som upplevelsen, ansträngning, incitament och uppmuntran (Wery & Thomson, 2013).
Undersökningen som genomförts inkluderade flera datainsamlingsmetoder med åtskilliga
observationer som pekar på att ett flertal faktorer hindrar en önskvärd beteendeförändring i nuläget.
Vad talar då för ett minskat matsvinn och förändrat beteende i skolorna? I samband med att studiens
material synliggör beteendet bildas hypoteser om hur beteendet kan förändras. I följande underkapitel
(kap 6.2.1) presenteras såväl det kvantitativa som kvalitativa underlaget med viktiga upptäckter från
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pilotstudien som möjliggör syntesen mellan nudging och hållbar utveckling. Värt att notera är att
insamlingen av materialet genomfördes på en grundskola i Gävleborgs län. I ett större sammanhang
vore ett mer generaliserbart urval välfunnet.

6.2.1 Kvantitativt material
Det kvantitativa material som pilotstudien inkluderade behandlade främst elevers attityder,
medvetenhet och kunskap kring matsvinn. För att tyda den fulla redovisningen av undersökningens
resultat hänvisas läsaren till Eriksson. P (2016).

Ingen

11%

Föräldrar
Kompisar och elever

17%
14%

Kökspersonal
Lärare

30%
28%

Figur 11. Vilka följande av följande är mest positiva till att inte slänga mat i skolan? N=66 (Eriksson
P., 2016).
Attityderna till matsvinn i skolan undersöktes genom att studera olika åsikter och inställningar till
saker som berör skolmaten och den maten som eleverna slänger. Först och främst, så som
introduktionen löd, så fick eleverna svara på vilka de anser vara mest positiva till ett minskat matsvinn
(figur 11). I frågan fanns det ingen som visar sig ha egen majoritet, om man inte ser till lärare och
kökspersonal som en enskild variabel. Vare sej man gör detta eller inte, så är det tydligt att eleverna
inte ser kompisar och föräldrar som motiverande drivkrafter, även fast de har stort inflytande på
beteendet. Enligt observationerna äter lärare inte vid samma bord som eleverna särskilt ofta, vilket
innebär att kamrater är den som med övervägande effekt har inflytande på beteendet i matsalen. Ifall
detta är en negativ eller neutral aspekt är diffust och kräver mer material för att bedömas. Men som
deskriptiv statistik för den undersökta målgruppen är det likväl betydelsefullt och kan vara värt att
notera. Med liten marginal, i det icke-generaliserbara urvalet, av de elever som deltog (i enkäterna),
var det endast 4 flickor, jämfört med 11 pojkar som svarade att kompisar är positivt inställda till att
slänga mindre mat. I liknelse till detta var det (under fokusgruppintervjuerna) också i synnerhet flickor
som påpekade att det kunde vara stressigt om man måste skynda sig för att kompisarna går.
Deltagande observationerna bidrar också med anmärkning. Dessa (deltagande observationerna) pekade
istället på att både flickor och pojkar (men pojkar mer under observation) kunde påskynda kamrater
under luncherna. Händelsevis kan det betyda att det skiljer sig mellan hur flickor och pojkar bidrar till
en stressig lunchmiljö.
Enkätundersökningen i Eriksson P. (2016) visade också att 45 procent av eleverna som deltog tycker
att det antingen är lite eller ganska svårt att komma ihåg att undvika att slänga onödiga mängder mat i
skolan. Samtidigt visade andra resultat i studien att det är en övervägande mängd elever (72 procent)
som tycker att det är enkelt att planera sin måltid och att det aldrig eller sällan är ett problem att veta
hur mycket man orkar äta (Eriksson P., 2016). Ifall elevernas önskan faktiskt är att undvika att slänga
en onödig mängd matavfall så är dessa uttryckta åsikter och inställningar motsägande, med en viss
felmarginal. Felmarginalen kommer framförallt från att det finns osäkerhet i svaren. Tillexempel kan
rapporteringen av ett ihågkommit beteende och upplevt beteende ha drastiska skillnader, vilket innebär
att det egentligen kan ha varit svårt för eleverna att planera måltiden, men eleverna kommer ihåg och
rapporterar det som enkelt, utifrån deras ihågkomna tveklöst (enligt studien) icke-reflektiva upplevelse
(Kahneman & Riis, 2005).
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Figur 12. Hur mycket mat slänger dina kamrater, jämfört med dig? N=66 (Eriksson P., 2016).
Att fundera över vad som är rätt och fel i matsalen ska inte behöva vara någonting för varken skolor
eller elever fundera över, det måste alltid finnas i deras medvetenhet och ses som en självklarhet att
inte slänga mat i onödan för att matsvinnet ska minska. Idag är problematiken med matsvinn på
förhand väldigt abstrakt och medvetenheten av beteendet som leder till det existerande problemet
riskerar att hamna utanför både lärares och elevers synfält. Med anledning av detta, för att bättre förstå
gruppen, fick samtliga deltagare i enkätundersökningen svara på frågor som berörde deras
medvetenhet om matsvinn.
Vad gäller elevernas medvetenhet av problemet med matsvinn så svarade 89 procent av eleverna att de
slänger mat ofta eller ibland i skolan. På grund av den övervägande majoriteten i detta urval skulle det
kunna vara möjligt studera denna andel. Däremot så fanns det inte några generaliserbara skillnader och
olikheter att utläsa (Eriksson P., 2016). I en liknande fråga, om hur mycket andra slänger svarade
nästan 80 procent av eleverna att kamrater antingen slänger mer eller lika mycket som dem själva (se
figur 12). Bara 5 procent av eleverna som deltog svarade att kamrater slänger mindre än dem själv. I
dessa två medvetenhetsfrågor kompenserade resultaten mellan flickor och pojkar varandra, vilket talar
för att det inte är någon skillnad mellan hur medvetna respektive kön är av maten som slängs. En
möjlig förklaring till varför medvetenheten är låg kan vara att relativt många elever inte känner sig
som en bidragande faktor till problemet. Kanske är denna outforskade personliga anknytning till
problemet i skolan någonting okänt, som få elever är bekanta med – men enligt undersökningen är
medvetenheten en del av problemet och någonting som varit tämligen eftersatt och underarbetat.
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Figur 13. Hur troligt är det att klimatförändringarna kommer påverka dig under de närmsta 10 åren?
N=63 (Eriksson P., 2016).
Kunskapsnivån berördes från ett utomstående perspektiv, vilket innebär att antagande gjordes om att
engagemang, kunskap och förmåga att uppmärksamma problemen i skolan följer med från hemmet.
En alarmerande andel elever (74 procent) från årskurs åtta säger att de aldrig talar om att man inte ska
slänga mat hemma (Eriksson P., 2016). Andra bakomliggande orsaker kan vara att det är svårt att
tänka och reflektera över både ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser som den slängda
maten för med sig. Som en del av elevernas helhetsinställning är också kunskapen om problemet en
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viktig komponent som kan beskriva en hel del tankar som eleverna har kring den mat som slängs. I
enkätundersökningen blev eleverna frågade hur stor risken är att förändringar i klimatet kommer
påverka dem under de närmsta 10 åren. Lite mer än hälften (62 procent) av eleverna är överens om att
förändringar i klimatet mycket eller ganska troligen kommer påverka dem under de närmsta 10 åren.
38 procent av eleverna anser att chansen är liten eller obefintlig (figur 13)
Skillnader som kunde utläsas från resultaten var att det var särskilt många flickor och elever från
årskurs fyra som uttryckte stor oro för klimatförändringar, medan andelen som svarade liten eller
ingen chans var störst bland elever från årskurs åtta. Eventuell indikation är att flickor och yngre
elever är mer oroliga. Liknande resultat har också presenteras i en undersökning från Trygg Hansa
(2012). Pilotstudien (Eriksson P., 2016) representerar däremot inte den generella populationen av
elever i svenska skolor, så kan resultaten vara missvisande och jag är därför extra försiktig med att
göra allt för stora antaganden på enskilda resultat. Att det inte råder enighet pekar på en bristande
kunskap som behövs för att förstå problematiken som beteendet för med sig. Studiens resultat
argumenterar för en tes som motsäger de flesta beteende teorier som skulle anse att kunskapsökning
och attitydförändring alltid innebär ett ökat incitament till beteendeförändring. Resultaten från de olika
datainsamlingsmetoderna talar för att högre kunskapsnivå genom exempelvis informationsfördelning
inte oberoende skulle behöva innebära beteendeförändring (Eriksson P., 2015). Att kunskap inte på
egen hand behöver leda till ett förändrat beteende innebär inte att kunskap är oviktigt. Istället borde det
tydligt visa att kunskap kan vara en viktig hjälpande kompletterande komponent (SOU, 2004:104) som
måste genomsyra läroplanen eftersom värderingar och viljestyrd beteendeförändring bygger på
kunskap (Wadström, 2013).

6.2.2 Kvalitativt material
I pilotstudien fördelades underrubrikerna för det kvalitativa materialet utifrån fokusgruppernas på
förhand utvalda tematiska ramar (Eriksson P., 2016). Nedan presenteras en mindre sammanfattning av
materialet tillsammans med representativa citat som varit utstickande, betydande och öppnat dörrarna
för användningen av nudging för ett minskat matsvinn i skolor. Alla citat är hämtade från Eriksson P
(2016). En genomgående sammanfattning av elevernas tankar kring matsvinnet finns också att tyda i
bilaga 3… Fokusgruppintervjuerna med eleverna inleddes med att diskutera hur de ser på att det
slängs mat (Eriksson P., 2016)? Den första generella uppfattningen var att deltagarna, i liknelse med
enkätundersökningen, slänger mat ganska regelbundet, men att andra slänger mer.
Om man bara slängt typ lite känns det som att man inte bidrar till det, för att man
slänger så lite som man gör. Medan andra slänger mer – Elev årskurs 8.
Samtidigt yttrycker flera elever ganska engagerade åsikter om att det faktiskt slängs för mycket mat.
Årskurs fyra var lite mer talföra om detta, men detta kanske var ett resultat av diskussionens tematiska
ramar, som kan tänkas drivit samtalet i denna riktning. I samband med att diskussionen rörde sig
vidare talade årskurs åtta om att det är svårt att göra en riktig koppling mellan mat och miljö.
Troligtvis är detta inte något som endast berör eleverna i årskurs åtta. Däremot fokuserade eleverna i
årskurs fyra mer entusiastiskt på att elever tillsammans måste engagera sig för att spara på resurser,
medan årskurs åtta talade om matsvinn som ett mer svårt och distanserat problem, som de inte är lika
motiverade och förberedda att förhindra (Eriksson P., 2016).
Det slängs alldeles för mycket mat och vi ska försöka spara så mycket som möjligt –
Elev årskurs 4…
I grupperna diskuterades och rådande upplevelse från slängd mat gruppintervjuer (Eriksson P., 2016).
Detta ledde samtalet vidare mot varför maten slängs? Inom detta tema togs framförallt avsaknaden
av information upp som en anledning till varför maten slängs. Eleverna vet egentligen inte hur mycket
som slängs och i båda grupperna togs det upp som en anledning till varför maten slängs. Eleverna i
båda grupperna tror att om eleverna får se hur mycket som slängs så kommer de tänka till en extra
gång. Positivt nog innebär detta också att eleverna har en allmänt positiv inställning till ökad
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information och upplysning om ämnet som sådant… I båda fokusgrupperna så menar eleverna att det
är trivsamt i skolans matsal och att en lång rast med god mat brukar resultera i mindre matsvinn. Detta
är däremot en dristig åsikt som inte speglar den tvetydiga verklighet som observerats tidigare.
Undersökningar pekar på väldigt olika resultat beroende på analysmetod när det gäller huruvida
populära maträtter kasseras mer eller mindre än opopulära maträtter (Söderlund, 2012; Eriksson,
Malefors, Björkmann, & Eriksson, 2016).
Att kartlägga varför elever slänger mat är alltså en klurig utmaning, utan några raka svar. På förhand
kan en del matsvinn tänkas bero på mycket liknande orsaker som övrigt matsvinn i livsmedelskedjan
(se figur 5). D.v.s. Spill och svinn vid tillredning, tidsbrist, bristande kunskap och kommunikation,
överskattade inköp och dåligt planerade portioner. Nudging (riktad mot att reducera matsvinn) är
däremot mer fokuserad på omgivningen i matsalen och hur den medvetet eller inte antingen
motarbetar eller inspirerar en minskad eller ökad mängd slängd mat.
Det är ju maten som är så äcklig, det går ju inte att äta upp – Utdrag fokusgrupp,
årskurs 8.
En anledning som både äldre och yngre elever i fokusgrupperna diskuterade var vänners verkan på
varför maten slängs? Även fast båda grupperna tog upp detta så var det mer påtagligt i den äldre
gruppen. Hos de yngre eleverna var åsikterna kluvna och vänners verkan på beteendet kan beskrivas
som en olika viktig faktor, eftersom diskussionen ofta lyfte ett gemensamt engagemang. Det som
framkom var att de elever som på förhand brukade slänga mer mat och hade mindre avsikt att bidra till
ett minskat matsvinn tenderade att uttrycka vänners verkan och rasterna som mer viktig, jämfört med
resterande elever. Grupptryck spelar alltså också en roll, men i olika omfattning, något som kan tyckas
övervinnas av gemensamt engagemang (Eriksson P., 2016).
Man måste tänka på vad man själv gör, […] alltså om jag slutar slänga mat och så gör
mina kompisar det, då kommer ju det spridas. Men om alla bara slänger, då kommer
det spridas – Elev årskurs 4.
När fokusgrupperna återkommer till ämnet hur ofta maten slängs så framkommer eleverna i årskurs
fyra som tydligare med att detta är ett resultat av att det är svårt att veta hur mycket man orkar äta eller
att man tar för mycket mat utan att tänka sig för. Den äldre gruppen är mer inriktad på det senare, att
de kan ta mycket mat och slänga resten utan några direkta konsekvenser. Här uppfattar eleverna det
som att det finns en viss enkelhet i att kasta mat och att de därför inte tänker sig för. En annan
diskussion som kom på tal var att matsvinn sällan betraktas som ett seriöst ämne ute i matsalen och om
någon elev skulle säga till skulle det mest framstå som konstigt enligt elever från årskurs åtta.
Samtidigt är det något som eleverna skulle vilja bli mer upplysta om, kanske med icke-påträngande
motiverande medel, eftersom det enligt diskussionen med eleverna från årskurs åtta inte är någon som
tydligt förmedlas eller pratas om, att man inte ska slänga mat (Eriksson P., 2016). Fokus får däremot
inte hamna på att instruera eller beordra eleverna. Det måste handla om att ge underbyggda skäl för att
slänga mindre mat. Detta är delar av det material som finns att utgå från, för att inom en kort tidsram
med enkla medel förändra beslutsmiljön och förhoppningsvis skapa förändring i matsalen. För en
fullständig redovisning av elevernas tankar och åsikter återfinns i Eriksson P (2016).

6.2.3 Sammanfattande diskussion: beteendekartläggning
Studiens analys utgick från ett miljöpsykologiskt perspektiv, med hänsyn till Lewin’s ekvation (Kurt,
1937). Poängen med detta var att elevernas beteenden - i fallet för mindre matsvinn skulle betraktas
som en funktion av människan och dess omgivning, vilket tar i hänsyn både socio-psykologiska
faktorer och den fysiska miljön.
För att besluta om lämpligheten av olika åtgärder, med hänsyn till sammanhangets olika kontextuella
faktorer, utgår utformningen av nudge-åtgärderna i uppsatsen (se kap 7.3) från fynden i fallet för
mindre matsvinn (Eriksson P., 2016). En viss del observationer kan betraktas som hinder och barriärer,
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men i huvudsak är de orsaker och faktorer som antingen leder till ett ökat matsvinn eller står i vägen
för en önskvärd beteendeförändring. I pilotstudien (Eriksson P., 2016) ges en utförlig och tillförlitlig
beskrivning till respektive observation. Det finns flera anledningar att arbeta med dessa observationer
för att hjälpa elever komma till rätta med beteendet. I tabellen nedan (se tabell 5) presenteras en
sammanfattande kartläggning av ett betydande urval observationer och hänsynsfaktorer.
Tabell 5: 8 huvudsakliga beteendehinder- barriärer - och observationer med teoretiska reflektioner
kring förutsägbart irrationella beteenden relevanta för matsvinn i skolor (Samson, 2016; Samson,
2015; Samson, 2014; Giffort, 2011).
Beteendeobservation

Teoretisk beskrivning av beteende

Standardalternativ

Människor har en vanlig tendens att hålla fast vid standardalternativ och
nuvarande standarder eller undvika att göra egna medvetna beslut baserade på
rationella kriterier. Några anledningar till det är att vi ofta blir överväldigad av
komplexa situationer där vi har begränsat med tid och resurser, och därmed
föredrar vi att inte ändra beteende eller vanor om vi inte måste. Det finns få
uppehållande moment som skulle kunna resultera i beteendebrytande stunder
eller lämna utrymme för reflektion. Eleverna agerar även under tidspress. Det
kan tänkas att rådande komplexitet bland kontextuella faktorer gör eleverna
ännu mer benägna att ta kortsiktiga beslut under denna tidsram.

Tillgänglighetsskevhet

Människor har en tendens att väga lättillgänglig- och dagsaktuell information
oproportionerligt högt och falla i olika förankringsfällor. Detta betyder att vi
överskattar tidigare information, underskattar mer troliga händelser och binder
oss till information, oavsett korrekthet. Detta innebär att människor inte är
objektiva i sitt bedömande av information, istället påverkas vi av saker så som
ordning, känslomässig laddning och hur konkret informationen är för oss. I
skolor binder sig elever till den subjektiva information som är tillgänglig för
dem, utifrån deras egen synvinkel. Informationen som de vanligen möts av är,
att det alltid slängs en viss mängd mat. Vilket innebär att, så länge eleverna
kastar mindre än vad de antar att andra slänger, så är det relativt bra, enligt dem
själva. Eleverna hävdar att alla slänger en hel del mat. Det är denna attityd och
information som eleverna använder för att berättiga sitt beteende... För eleverna
är det enklare att uppfatta det som att alla slänger en hel del mat, fastän det inte
fullt överensstämmande med verkligheten… En stor del elever slänger väldigt
lite mat, hela tiden. Optimism och konfirmering av ursprungliga uppfattningar
och beslut är en är en tendens som gör våra beteenden till självuppfyllande
profetior. Vi är benägna att förbise saker som egentligen utgör en verklig risk
och istället för att objektiv söker vi ofta (omedveten) bekräftelse. Eleverna är
överdrivet optimistiska och säkra kring deras initiala tankar om mängden mat
som slängs och att de slänger mindre mat än alla runtom kring sig.

Sociala normer

Socialt bevis och acceptans innebär deskriptiva normer i beslutsmiljön som
fokuserar på hur andra beter sig. Eleverna uttrycker en normativ bekräftelse för
att slänga mat. Inte på så vis att det förväntas eller uppmuntras (moralisk
implikation). Utan på så vis att det verkar som en ursäkt. Eleverna vet med sig
att ingen kommer motsätta sig beteendet, vilket ger en känsla av att det är okej.

Attityd- beteende gap

Eleverna har uppvisat en begränsa kunskapsnivå i bemärkelsen, svårt att ta till
sig och agera utifrån tillgänglig information samt uttrycka ”slängd mat” som ett
problem, i jämförelse med ”matsvinn”… I dagens digitala era lever vi i en
snabb och kraftigt system 1 distraherad vardag. Det innebär att gapet mellan
attityder och beteenden är mer vanliga och påtagliga än någonsin förut. I
pilotstudien argumenteras det inte för att någon elev skall förväntas förändra sitt
beteende utifrån sin egen attityd-förändring. Ansvaret ligger hos
beslutsarkitekten, som rekommenderas stötta önskvärda beteenden, snarare än
förändra attityder. Däremot finns det medel som kan stimulera
beteendeförändring när motstridiga attityder är påtagliga… Ofta beror oönskade
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beteenden på grund av temporär brist på uppmärksamhet och medvetenhet. Ifall
medvetenhet om konsekvenserna och viljan att förändra beteende närvarar så
rekommenderas inventioner som fokuserar på undermedveten uppmärksamhet
(t.ex. fotsteg i backen).
Systemberättigande

Berättigande av system genom att försvara och rättfärdiga befintliga strukturer
och sociala normer är en tendens som ofta får människor att föredra att undvika
handling. Free-riding likaså, talar till att undvika handling, särskilt när mål ska
uppnås i grupp. Ofta sker free-riding på bekostnad av (eller åtminstone utan att
bidra till) gemensamma nyttor… Systemberättigande handlar också om
okunskap, osäkerhet och ignorans för behovet av mindre matsvinn. Problemet är
också övergripande och förknippat med irrationella beslutsprocesser. Att
anpassa samhällen och beteenden utefter klimatets förutsättningar och
begränsningar är en komplex utmaning, som kräver ett medvetet rationellt
beslutsfattande. Inget av detta finner sig naturligt i mänskligt beteende, som
mest är fokuserat på absoluta nödvändigheter. Enligt observationen leder
exempelvis belysning av problemet inte till önskvärd förändring, istället sätter
det eleverna i ett stadium av oro. Om man skall arbeta konkret med beteendet
bör (om något) inventioner fokusera på att ge en ärlig uppfattning av mängden
slängd mat för att förflytta eleverna närmare avfallet, och inte enbart upplysa
om mängder, som kan skapa ännu större distans.

Självverkan (self-efficay)

Det psykologiska begreppet ”self-efficacy” talar till en individs tilltro i sin egen
förmåga att utföra ett speciellt beteende i en särskild situation. Är tilltron hög,
så är sannolikheten större att individer får en positiv attityd och inställning till
beteendet. Det finns olika former av ökad tilltro i sin egen förmåga att utföra ett
särskilt beteende. Tilltron om reducerat matsvinn skulle exempelvis stärkas
genom tidigare erfarenhet av avklarat beteende eller bekräftelse av att någon
annan som haft svårt för att inte slänga så mycket nu slänger mycket mindre.
En annan viktig faktor för att människor ska engagera sig i förändring är deras
egen uppfattning kring huruvida de berörs av problemet samt om hen ser sig ha
några preventiva möjligheter. Sällan vidtas preventiva åtgärder om människor
varken tror att de påverkas särskilt negativt av befintliga problem eller att de
tillgängliga åtgärderna har någon särskild effekt. Om elever inte upplever någon
förändring i matsalen eller maten som serveras är det inget fel på eleverna. Felet
är sättet möjligheter och lösningar tillgängliggörs. Idag är det t.ex. en krånglig
väg att gå, för att föra diskurs om maten i skolan, samtidigt syns det ingen
konkret någon konkret effekt från önskemål. Det kan inte förväntas att elevernas
engagemang i frågor som berör maten skall upprätthållas i en sådan miljö.

Psykologisk diskontering

Det begrepp som kallas psykologisk diskontering innebär att saker som sker
längre bort i tiden eller på en plats längre bort tenderar att uppfattas som mindre
betydelsefull. Det innebär att mer tyngd läggs på kortsiktiga konsekvenser,
jämfört med långsiktiga och ofta abstrakta konsekvenser.

Kognitiv konsekvens

För eleverna i pilotstudien var en negativ upplevelse och illakänsla från att
slänga mat något relativt frånvarande. Pilotstudien pekade på att en högre grad
av kognitiv dissonans skulle kunna uppstå ifall eleverna kommer till stånd med
konsekvenserna från att slänga mat, förutsatt att övriga sociala normer och
kontextuella förhållanden består. Kognitiv dissonans är någonting som uppstår
när tron och beteendet inte stämmer överens. För eleverna skulle det innebära
en ökad illakänsla när de slänger mat när de vet med sig att det är fel. Detta är
ett statiskt psykologiskt fenomen som snarare förhindrar och gör förändring
svårare. Flera aspekter så som, viljan att gå på rast, oviljan att hämta mat flera
gånger, kompisar som lämnar bordet, äcklig mat, ansträngning att hämta mer
och enkelheten i att bara slänga ”lite” mat gör eleverna mer benägna att söka
överensstämmelse hellre än att förändra ett motsägande beteende.
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7 Syntes och resultat
I uppsatsens sjunde kapitel redogörs den gemensamma tolkningen av studiens resultat och syntes mellan
nudging, hållbar utveckling och problemet med matsvinn i skolor. Kapitlet knyter samman materialet från de
tidigare studierna med såväl potentialer och svårigheter kring nudging för hållbar utveckling med anknytning till –
fallet för mindre matsvinn. Tillämpningen av nudging resoneras kring ur ett ovan- och underperspektiv (kap 7.2).
Kapitlet inkluderar diverse rekommendationer för såväl användningen av nudging som ett verktyg för hållbar
utveckling (kap 7.1) och mer konkret riktat mot att reducera mängden matsvinn i skolor (7.3) med
beteendekartläggningen (se kap 6.2.2) som utgångspunkt.
I avsnittet presenteras förslag på tillämpningen av nudging för hållbar utveckling, med särskild
koppling till – fallet för mindre matsvinn i skolor och beteendeproblemet som leder till slöseri av
resurser i livsmedelskedjan. Tanken med underlaget är att särskilda nudges ska kunna prövas vid ett
senare tillfälle genom att mäta elevers matsvinn före och efter olika nudges. Dessa förslag (kap 7.3)
som spelar in vid utformningen av nudge åtgärder är till störst del baserade på de observationer som
presenteras i tabell 5 (se tabell 5) och mer utförligt i pilotstudien (kap 6.2; Eriksson P., 2016). Förslag
delges i reflektion kring vilka resultat som kan förväntas och på vilket vis de bör tillämpas utifrån
tidigare gjorda observationer på Rotskärsskolan.

Figur 14: Praktiska steg i utformningen av uppsatsens förslag.
Utformningen av uppsatsens rekommendationer har skett i olika steg (se figur 14). I processen
genomfördes idédiskussioner av olika slag med tidigare beteendeanalys – i fallet för mindre matsvinn
som utgångspunkt (Eriksson P., 2016). I utvärderingssteget ingick en prioritering av olika
förslagsgivna åtgärder, utifrån vilka som anses mest lämpliga, med hänsyn till rådande kontextuella
faktorer. Utvärderingssteget innehöll även en kontrollbedömning utifrån etiska aspekter och kriterier
för vad litteraturen anser vara en nudge- eller inte (se bilaga 5). I sista steget (kap 7.3) kommuniceras
respektive förslag i text med anknytning till uppsatsen.

7.1

Utformning av riktlinjer

För att fylla studiens (hur) syfte att tillhandahålla praktiska riktlinjer för arbetet med nudging har en
metodbilaga (bilaga 2) med riktlinjer för det praktiska arbetet med nudging sammanförts. Riktlinjerna
kan precis som en metod, betraktas som ett tänkande idealexempel för att skapa en enhetlig och
organiserad tankekrets kring nudging under en längre tidsperiod. Sedan kan utövares själva tillämpa,
anpassa och använda dessa på olika vis och i olika sammanhang för att nå dess enskilda önskemål och
resultat (Jones, 2015). Riktlinjerna preciserar nudging och beteendestyrning som en del av miljöarbetet
(se figur 16) för att uppnå kvalitet och struktur i processen, medan de kreativa lösningarna och
åtgärderna (nudges) driver den konkreta beteendeförändringen i en önskvärd uppsatt riktning.
Backcasting enligt rekonstruerad ABCD-modell (se figur 9) används för att behålla ett systematiskt
arbetssätt med återblickande på nuvarande beteendeproblem och konkret hantering av dem som
prioriteras eller bedöms utgöra ett större hot i sin helhet.
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Figur 15: Nudges i miljösammanhang verkar mellan nuvarande ohållbara beteende och den framtida
hållbara visionen, för att skapa beteendeförändring med hjälp av Nudging (alt. beteendestyrning).
Riktlinjerna (bilaga 2) vilar på två huvudsakliga budskap vilket kräver förklaring. När du först tar dig
an nudging enligt modellen bör du vara införstådd med dessa. Modellen representerar tid och rum, där
nudging är ett strategiskt verktyg. En nudge är en kreativ lösning mellan nuvarande och framtida
beteende. Med hjälp av backcasting (se figur 9) illustrerar halvmånen (se figur 15) tiden från det
önskvärda beteendet till nuvarande situation (se innersta cirkeln, bilaga 2). Det är från den aktuella
verkligheten som arbetet med nudging startar. Nudging tillämpas som ett metodiskt verktyg för att
stegvis närma oss vår hållbara vision. Modellen har ytterligare ett budskap, som är associerat med vad
som står i vägen för förändring i dagsläget. Återigen representerar halvmånen tid och rum. Men i detta
fall är halvmånen en metafor för gapet mellan nuvarande (ohållbara) beteende och det framtida
(hållbara) beteendet. Betrakta halvmånen som en bro, som vi måste ta oss över för att skapa förändring
(se figur 10). Gapet är det som står i vägen för det hållbara beteendet. Det är beslutsfattares uppgift att
agera kraftfullt, göra det enkelt att följa goda intentioner och ge förutsättningar att komma över dessa
beteendegap.

7.2

Nudging ur två perspektiv

Det är känt att mänskligt beteende har orsakat några av de största kriser som mänskligheten står inför.
Det är också känt att matsvinn är ett komplext problem med såväl ekonomiska, miljömässiga och
sociala konsekvenser (Hansen, 2013; Eriksson, Strid, & Hanson, 2015). För att hantera detta har
uppsatsen diskuterat en mängd olika metoder, som ofta innebär en kombination av olika insatser som
har i mål att förändra beteenden. Metoder som diskuterats har exempelvis varit informations- och
kommunikationskampanjer, nudge strategier, regler, avgifter, materiella incitament m.fl. (Vlek &
Steg, 2007; Thaler & Sunstein, 2008)
De beslutade metoderna och förändringsstrategierna som tillämpas för att förändra beteenden
misslyckas ändå ofta med att komma till konsensus med dolda samband mellan problem, beteenden
och olika lösningar. Dessa strategier anammar gång på gång ganska okritiskt toppstyrda modeller som
varit vanligt förekommande framförallt inom klassisk organisationsstyrning. Denna typ av styrning
angriper allt som oftast problem ovanifrån, från central nivå, för att skapa förändring hos en särskild
individ eller grupp (Rice & Robinson, 2012). Ett generellt exempel på detta är marshallplanen, som
var ett amerikanskt initiativ med syftet att återbygga Europa efter andra världskriget. I uppsatsen har
även tillämpningen av nudges i mångt och mycket (även fast det inte är önskvärt) fokuserat på ovannämnda insatser, som syftar till att förändra enskilda och urskiljbara beteenden från central nivå
(Andreasen, 1995; Fishbein, o.a., 2001; Hornik, 1988). Ur ett alternativt, mindre traditionellt
perspektiv kan insatser vara mer effektiva när de är mer människobaserade och påbjuds underifrån. Ur
detta förslagsgivna (under-) perspektiv fokuserar insatser på förändring i beslutssituationen ur ett
socialt perspektiv, genom proaktiv delaktighet och samhörig utveckling, med tonvikt på beslutsdialog
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(Chambers, 1997; Bessette, 2004; Crabtree, 1998; Coldevin & FAO, 2001; Rogers & Kincaid, 1981;
Phillips, 1962).
För att lämna utrymme för reflektion framför jag detta betänkande med en konstruktiv diskussion och
agenda till utveckling och förändring. Jag inkluderar en (anpassad och förfinad) anekdot från min
uppväxt, liknande den ur van de Fliert (2014), för att illustrera komplexiteten som förändring och
utveckling kan innebära, särskilt ur ett mer traditionellt perspektiv. Utveckling i dess renaste form (i
bemärkelsen välbärgade nationer som stödjer utvecklingen i mindre ekonomiskt utvecklade länder;
Servaes, 1999) är den teoretiska utgångspunkten för denna uppmaning om nudging ur ett ovan- eller
under perspektiv. På förhand, när tillämpningen av nudges inte skiljs åt, så kan nudge åtgärder i de
flesta fall anses vara relativt samhällsorienterade. I detta avsnitt försöker jag allokera skillnaderna i
sättet förändring och utveckling angrips i verkligheten samt hur dessa insikter kan tillämpas på nudges
i diverse kontext. Förhoppningsvis bygger avsnittet för vidare möjligheter att undersöka olika för- och
nackdelar med den här medvetna ovan- eller under användningen av nudging.
Modernisering och teknologiska framsteg innebär en omfattande utveckling, utformad kring topstyrda
och icke-delaktighetsbaserade tankekretsar kring utveckling och förändring. Initiativ som
Marshallplanen är ett exempel på en grundpelare för modern utveckling... Liksom många andra
initiativ fokuserade Marshallplanen initialt på att hjälpa mindre lyckligt lottade nationerna genom
ekonomiskt stöd. Detta stöd banade väg för en tillväxtinriktad och moderniserande utveckling, likt den
som västvärlden en gång genomgått - fixerad av forskning, teknik och utbildning, som en lösning på
samhällets olika svagheter (Servaes, 1999). Det var endast den kapitalistiska marshallinspirerade
modellen för utveckling som hade visat sig vara effektiv nog att stimulera utbyggnaden av mer
forskning, teknik och utbildning. Denna modernisering kom däremot inte utan kostnader.
Matshallplanen är ett exempel som visar hur förändring och utveckling kommer med olika för- och
nackdelar, relaterade till den eftersträvade effekten. Utvecklingen som följde för de mindre välbärgade
länderna medförde en ökad miljöpåverkan och försämrade sociala förhållanden, då klyftorna ökade
drastiskt och oförväntade problem liknande de som redan fanns i västvärlden även började drabba
mindre välbärgade nationer (Escobar, 2011; Ellis & biggs, 2001).
Jag själv, å andra sidan, utsattes inte för dessa (ovan-nämnda) svårigheter. Jag växte upp i en liten
same-by vid namn Jänsmässholmen i västra Jämtland, inte långt ifrån Östersund. Även min morfar och
hans vänner spenderade stor del av deras liv i dessa områden. Fast på deras tid såg det lite annorlunda
ut. De stod inför många svårigheter och utmaningar... I början av 1970 - talet förlitade sig morfar och
delar av hans bekantskap på den mark i området som kunde brukas av deras renhjordar. Att få detta att
funktionera, så att renskötseln kunde tillgodose deras nödvändigaste behov var en utmaning i sig
självt. De kämpade kontinuerligt med att se till så att boskapet var så effektivt som möjligt.
Lyckligtvis, med hjälp av centralt insatta stöd från staten, i form av subventioner kunde en mängd
renskötare förflyttas från provisoriska boenden till fasta boenden i same-byarna (Ljungdahl, 2016).
Under senare år har staten däremot strävat efter att ligga långt fram i arbetet med att begränsa
klimatförändringarna vilket lett till ökad användning av förnyelsebar energi. Detta har lett till att
flertalet sjöar dämts upp och en stor mängd vindkraftverk installerats på områden där renar rör sig,
vilket resulterat i att jordarna håller sig undan. Varken morfar eller hans bekantskap blev särskilt nöjda
över detta. Enligt dem ska de nu efter flera års slit för en god renskötsel gå flera år bakåt i tiden och
göra något så onödigt som att utvinna energi på just denna plats. Även fast både min morfar och hans
bekantskap har lärt sig att uppskatta betydelsen av förnyelsebart producerad energi, så var det varken
hans eller de andra familjernas ideala tanke att detta skulle ske på bekostnad renskötseln och den
naturligt bevarade miljön... Nu, några år efter att min morfar lämnat det jordeliga livet så fortsätter
diskussionen mellan renskötare, staten och diverse organisationer involverade i både brukandet,
exploateringen, skyddandet och bevarandet av svensk natur i norr. I efterhand syns det att det saknas
ett genuint intresse från inblandade parter att tillsammans föra en service inriktad dialog kring
problemen, konsekvenserna och alternativen relaterade till förändringarna (så som skiftad mark- och
resursanvändning). Det bör tydliggöras att det fortfarande är fullt möjligt att bedriva renskötsel i
enlighet med rennäringslagen, men om en god utveckling önskas så bör förändrad mark39

resursanvändning inte innefatta så många nivåer av komplexitet som det gör idag på grund av
avvikande prioriteringar.
Denna anekdot är ett exempel för att illustrera komplexiteten som förändring och utveckling innebär
för berörda människor. Det talar om hur samma resurs fyller mer än en roll i samhället beroende på
prioriteringar, samt hur påbjudande part medvetet kan hantera ansvaret som förändring innebär. För att
göra detta, och skapa den gemensamma förståelsen för den önsvärda förändringen när parterna är helt
eller delvis beroende av varandra (som när markanvändningen fyller olika funktioner) förslagsges; mer
utåtriktad kommunikation och förmedling av ändamål med insatser, delaktiga initiativ och en mer
kollektiv förändring (Quarry & Ramirez, 2009). I detta avsnitt riktas huvudfokus till att urskilja
användningen av beteendeförändrande åtgärder ur två olika perspektiv - de jag väljer att kalla
ovanperspektiv eller underperspektiv. Uppsatsens ämne är nudging, därför riktas extra fokus mot
nudge-inspirerad förändring. Delvis handlar det om huruvida nudges kan styrkas i kombination med
mer medvetna, pedagogiska och människobaserade tillämpningsmetoder, med delvisa inslag av mer
självtänkande (think) strategierna. Idéerna och betänkanden om förändring med större delaktighet kan
tillämpas likaväl i andra sammanhang, men i denna uppsats står tillämpningen av nudging och
införandet av nudges i olika skolor i centrum. På grund av detta följer mer praktiskt inriktade detaljer
om skillnader mellan ovan- eller under perspektivet - i fallet för mindre matsvinn nedan.
När nudging används i det avgränsade syftet att förändra elevers beteenden i skolmatsalar kommer
tillämpningen av nudges kunna urskiljas mellan: (i) de som påbjuds underifrån och inkluderar någon
form av delaktighet i implementeringen och (ii) de som påbjuds ovanifrån och inte inkluderar någon
form av delaktighet. Detta kan även tillämpas i den långsiktigt effektiva användningen av verktyget
när: (i) den pedagogiska sidan av förändringen är (eller inte är) märkbart viktig för resultatet eller (ii)
när parterna anses vara (eller inte vara) märkbart beroende av varandras enighet och förståelse av
förändringen. Vad detta innebär är att påbjudningen av inventioner nedanifrån lämpas när: (i) den
pedagogiska sidan av förändringen är märkbart viktig för resultatet eller (ii) när parterna anses
märkbart beroende av varandras enighet och förståelse av förändringen. Medan påbjudningen av
inventioner ovanifrån lämpas när: (i) den pedagogiska sidan av förändringen inte är märkbart viktig
för resultatet eller (ii) när parterna inte anses märkbart beroende av varandras enighet och förståelse av
förändringen. Det är tydligt att det finns definierbara skillnader och avsaknader i allokeringen av sättet
nudging tillämpas och åtgärder påbjuds. Poängen är att en ökad medvetenhet och ett större ansvar i
samband med användningen av nudging skall säkra invånares intressen i första hand. Huruvida det ena
eller det andra är fördelaktigt sett till såväl etiska och effekt-relaterade aspekter är inte enkelt, eftersom
det är givet att båda perspektiven kommer med sin egen uppsättning av för- och nackdelar, så som
större eller mindre mängd lärandeeffekter, långsiktig förändring etc...

7.3

Rekommendationer för framtiden

I detta avsnitt bemöts partier av studiens huvudsakliga frågeställning i form av rekommendationer av
enskilda och kombinerade nudge strategier och konkreta nudges med avsikt att reducera mängden
matsvinn i skolor.
Beteenden är ofta resultatet av många små vanor. Att hjälpa folk tydligt bekanta sig med dessa rutiner
(som de utför på daglig basis) har framkommit som en passande strategi för att komma över gap
mellan attityd och handling (Holland, Aarts, & Langendam, 2006). En lyckosam strategi som skulle
kunna leda till bättre uppföljning av den utmaning elever står inför i skolmatsalen involverar
planering, uppföljning och egen hantering av problemet. Eftersom elever redan är mer eller mindre
engagerade i frågan kan det anses lämpligt att involvera dem och gemensamt hjälpas åt för att
medvetet ersätta gamla vanor med nya. Det kan också anses praktiskt för att göra förebyggandet av
matsvinn till en naturlig del av den sociala normen.
Strategier bör även fokusera på att uppmuntra ett engagemang på gruppnivå eller inkludera olika
former av gemensamma åtaganden. Det finns en normal tendens som innebär att människor har svårt
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att följa upp sina åtaganden. En stor del forskning pekar mot att socialt engagemang, (så som "släng
inte maten projekt) är ett bra sätt att lösa detta problem (Fujii & Taniguchi, 2006; Patchen, 2010, s.
62). På individnivå kan olika typer tävlingar eller se att vi minskat svinnet med ett antal procent per år
få oss att må bra. Insatser som detta (som uppmuntrar engagemang) kan tänkas leda till starkare inre
motivation, det behöver däremot inte alltid leda till högre prestation och en del forskare hävdar att en
inre motivation enkelt trängs undan av andra yttre faktorer (Johannesson & Mellström, 2008). I
nuläget är detta inget som undersökts, men med hänsyn till att eleverna själv beskrev tävlingar som en
lösning, kan det möjligen öka motivationen. Med hänsyn till att skolan betraktas som en fri-zon, och
med rådande avsaknad av engagemang och den negativa upplevelsen som slängd mat inneburit, så kan
åtaganden (så som, svinnprotokoll, deltagande-listor, planering etc.) ses som en lämplig nudge på
egen hand, utan att blanda in andra åtgärder.
Pilotstudien visade att eleverna har väldigt många omgivande influenser som påverkar dem på olika
vis. Att göra något både enkelt och attraktivt är en lösning som kan filtrera ut vissa av dessa oönskade
influenser. Beslutsarkitekturen skulle exempelvis kunna sträva efter att minimera mängden mat som
slevas på med sådan enkelhet. Ofta är serveringen rörig, med stora kärl, vilket skapar en viss
enkelhet kring att sleva på stora mängder mat. På samma tema som mindre tallrikar så kan man ha
mindre uppläggningslevar och täcka över halva uppläggningsfatet när det är fullt, för att motverka
detta (Gunther-Hanssen, 2016). Studier visar också att fler alternativ i beslutssituationer i många fall
ökar konsumtionen och bidrar till att mer mat slängs. Ett alternativ skulle kunna vara att minska såväl
den synliga mängden mat i uppläggningsfaten och (synliga) alternativ av maträtter. Istället för att
presenteras med många olika rätter skulle eleverna kunna presenteras med färre alternativ av god
kvalitet. Eleverna ska däremot ha kvar samma befintliga möjlighet att kunna be om andra rätter. Att
matsvinnet minskar har också visat sig som sideffekt från att elever äter mer grönt när enkla åtgärder
tillstätts, så som att servera grönsaker i fina behållare, istället för rostfria ståluppläggningsfat.
Att göra någonting attraktivt är inte begränsat till att fysisk utformning. Det finns många sätt att göra
aktiviteter, tjänster och handlingar mer attraktiva. Vissa är rent intuitiva, så som anpassade
meddelanden. Medan andra är mer sofistikerade, så som att förändra sättet ett incitament presenteras.
Ett bra exempel på något som attraherar vår uppmärksamhet är en pokal. En pokal attraherar vanligtvis
vårt intresse vid precis rätt tillfälle, innan en tävling. Det talar till tendensen att överskatta
sannolikheten för något som vi enkelt kan föreställa oss, samtidigt som vi underskattar sannolikheten
för något som händer relativt sällan. Liknande metoder kan användas för att skapa hållbara beteenden.
Att använda attraktiva och uppmärksamhetsväckande påminnelser är särskilt viktigt när antalet
uppehållande moment är få och situationen är kraftigt styrd av system 1 (Datta, o.a., 2015; Kantola,
Syme, & Campbell, 1984). Det kan däremot förväntas vara ineffektiv på egen hand, utan visad hänsyn
till negativa sociala normer och bekräftelse av befintliga beteenden. Tillexempel skulle tomma skålar,
som ibland finns bredvid kärlen (som elever slänger mat i för att hålla rent och undvika att bara
skrapa ned avfallet i ett stort svart hål) kunna formges med saker som drar till sig elevernas
uppmärksamhet, samtidigt som det sänder ett informativt budskap. Denna typ av strategi är effektivast
när beteenden är motstridiga till positiva attityder, eftersom det fungerar som en beteendebrytande
påminnelse. Det finns mycket som pekar på att strategin är så pass övergripande att sådana åtgärder
helt bör kombineras med andra strategier.
Att måltiden bör vara planerad så att grönsaker presenteras först i skolor och större kök borde vara
en självklarhet eftersom vi vet att beslut påverkas av ordningen saker presenteras. Det är också
någonting som kan tänkas sakta ned beslutssituationen. I det här fallet så bör det tas i hänsyn att, även
fast mängden mat som slevas på med enkelt kan minska och mängden grönt som äts kan öka så
behöver förändringen och ordningen inte ha någon direkt reducerande effekt på mängden matsvinn.
Människor tar mest av det som kommer först, och eftersom det tas mindre sallad idag kan det tänkas
vara en indirekt effekt.
Att ha en välinformerad bild av verkligheten är en grundläggande förutsättning för att fatta goda
beslut. För att upplysa eleverna om den mat som slängs skulle avfallet kunna synliggöras genom
genomskinliga eller mer synliga avfallskärl. I fallet för mindre matsvinn pekade resultaten däremot på
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att detta enskilda förslag bör användas varsamt. I pilotstudien framkom det att uppfattningen av en stor
mängd slängd mat berättigar beteendet i större utsträckning än vad gör till ett problem. Man kan tänka
sig att man därför bör undvika socialt bevis, i alla fall för allt icke utsorterat avfall som säger att
andra slänger, det är okej att slänga eller att man kan slänga bara litegranna. Tillexempel kan man i så
fall täcka över soptunneöppningen med ett lock för att undvika sådant bevis, så att det inte syns hur
mycket andra slängt (Gunther-Hanssen, 2016). Under dessa kontextuella faktorer kan det tänkas vara
bra att visa avfallet för att skapa engagemang och lyfta frågan, samtidigt som socialt bevis bör
undvika. I pilotstudien (Eriksson P., 2016) diskuterades en bättre förståelse för det som faktiskt slängs
som något som skulle kunna leda till mindre matsvinn... Vare sej det stämmer överens med
verkligheten (att eleverna slänger mindre mat när de ser avfallet) eller inte, så pekade pilotstudien på
att det behövs en god verklighetsförankring. I detta avseende är inte storleken av svinnet avgörande.
Pilot-studien formulerade det som: observationerna talar för att en skola med högre ankare
(referenspunkt och uppfattad mängd slängd mat) borde slänga mer mat, på samma vis som en skola
med lägre referenspunkt ur ett teoretiskt perspektiv borde slänga mindre. Beslutsarkitekten bör
fokusera på att sänka referenspunkterna, alt. vara noggranna med att de upplevs korrekt, och inte
enbart som att det slängs överdrivet mycket, eftersom detta enligt pilotstudien (Eriksson P., 2016)
berättigar beteendet mer än vad det gör det till ett problem som eleverna vill lösa. Med hänsyn till
detta kanske det inte är så bra att sträva efter att synliggöra avfallet för att upplysa om problemets
omfattning, utan istället sträva efter att forma en låg referenspunkt.
Uppsatsen pekar på att kompisar lämnar bordet, att maten inte uppskattas och att oviljan att hämta mat
flera gånger är stor. Pilotstudien pekar också på att det är enkelt att slänga lite utan att någonting
negativt upplevs, till varför det är av stor vikt integrera eleverna med hjälp av återkoppling och
feedback. Denna idé kan tänkas ha ett tämligen transparent och öppet syfte även fast dessa åtgärder
kan komma genom subtila influenser. Ett förslag på (direkt) feedback är att; aktivt mäta senaste tidens
avfall för skolor och sedan ge information i beslutsmiljön på hur mycket mat som slängs, jämfört med
andra närliggande skolor. En förutsättning för detta är att skolor måste väga sitt avfall. Om
utvecklingen och initiativen för mät-teknik och verktyg i skolkök tar fart kan det tänkas att
avfallsmängderna kan delges tämligen enkelt, även i realtid. Detta skulle på pedagogiskt vis kunna ge
eleverna direkt feedback och en upplevelse om det matavfall som slängs, samtidigt som det innebär ett
gemensamt engagemang, särskilt om det inkluderar jämförelse mellan lokala och regionala skolor.
För pedagogiken i det hela, med hänsyn till ambivalenta attityder bör normativa och sociala budskap
eftersträvas. Ledtrådar och normativa skyltar kan användas för att påminna om att det är fel att slänga
mat och okej att hämta mat flera gånger. Om möjligt, kan det vara bra att minska mängden stress med
skyltar som påminner eleverna om att "15-20 minuter lunch är rekommenderat i Svenska skolor".
Hypotesen är att, på grund av att människor ofta orienterar sina beslut utifrån vad andra gör så kan
skyltar kring vad som är socialt accepterat uppmuntra individer att hämta mat flera gånger, att ta god
tid på sig och att lasta på mindre mat, vilket i sin tur minskar mängden matsvinn (Cialdini, 2003; BIT,
2011, s. 16; Schultz, Khazian, & Zaleski, 2008; Kallbekken & Sælen, 2013). Normativa budskap, så
som T.ex. Trafikljussystem har också ett generellt syfte för att visa när något är bra, neutralt eller
sämre, jämfört med informativa budskap, så som T.ex. Statistiska siffror. Ett sådant (normativt)
budskap tillför en mer begriplig och snabbt uppfattad information. Ett sådant (trafikljus inspirerat)
system skulle kunna skapa en upplevelse om den slängda maten ifall skolor hade tillgång till rätt mätteknik.

42

8 Slutsatser och diskussion
I uppsatsens åttonde kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Endast en liten del av denna uppsats fokuserar
på faktiska kvantifierbara upptäckter och utfall, vanligt funna inom miljöteknik området... I det avslutande kapitlet
diskuteras och besvaras uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Materialet från de tidigare studierna knyts ihop,
vilket inkluderar hur nudging kan tillämpas i det mer avgränsade – fallet för mindre matsvinn och hur nudging kan
fungera som ett verktyg för hållbar utveckling.
I många fall är det självklart att beteendemönster är ohållbara och att de måste förändras med hjälp av
olika strategier och insatser. Flera olika medel till beteendeförändring – dvs. Olika typer av
inventioner föreslås för att driva denna förändring och främja mer hållbara beteenden. För att
beslutsfattare skall ha rätt förutsättningar för att arbeta med denna utmaning behövs en sann förståelse
kring människors sätt att fatta beslut. Att förmedla kunnandet om mänskliga beteenden, samt
tillhandahålla beslutsfattare rätt utgångspunkter för att arbeta med uppgiften är inte ett allt för enkelt
uppdrag. I uppsatsen tas det stor hjälp både av en litteraturstudie och pilotstudie för att undersöka
tillämpningen och användningen av nudging i det mer avgränsade fallet för mindre matsvinn. Syftet är
därför fördelat… Delvis var syftet att presentera ett komparativt förslagsunderlag (kap 7.4), som kan
bidra till utvecklingen av matsvinnsreducerande nudges i skolor. Syftet var också att sammanföra
riktlinjer för det praktiska arbetet med nudging för hållbar utveckling. Uppsatsens viktigaste
frågeställning var kopplad till det särskilda fallet för mindre matsvinn i skolor – vilket omfattar båda
delarna av studiens syfte… Frågeställningen var:
Hur kan nudging vara en del av lösningen på problemet med bortkastad mat i
skolan, på så sätt att elevernas matsvinn minskar efter olika – än så länge
oidentifierade nudges?

Till skillnad från de flesta studierna om nudging adresserade uppsatsen forskningsfrågan på flera sätt
för att fånga helheten av studiens syfte och ge en riklig bild av nudging - för hållbar utveckling. Med
hjälp av den avgränsade pilotstudien behandlade uppsatsen den särskilda sakfråga - fallet för mindre
matsvinn i skolor, vilket gör det möjligt att bidra med övergripande underlag för beslutsfattare i det
fortsatta arbetet med nudging i ett matsvinnsförebyggande syfte. Litteraturstudien tillför å andra sidan
en mer samlad bild av begreppet nudging i praktiken, vad som fungerar väl och vilka implikationer
som hindrar eller möjliggör den fortsatta användningen.
Med mindre matsvinn menas det att elever i skolan ska slänga mindre mat när de lämnar skolmatsalen.
Resultaten visar en teoretisk potential att använda nudging för just detta, främst när eleverna är på väg
att lämna matsalen, men även vid uppläggningssituationen och under skoltid. Från informationen i
uppsatsen (och inte uttryckligt i fallet för mindre matsvinn), så har framgångarna för tillämpningen av
nudging och evidensbaserade inventioner i största allmänhet åsidosatts i miljöarbetet. Detta beror dels
på att det inte är helt klart hur man på bäst sätt löser påtagliga beteendeproblem. Däremot är utrymmet
stort för förbättring och med nudging finns det mycket att ta till vara på.
I uppsatsens nämndes reglerande miljöpolitiska bestämmelser, hårda åtgärder och deras betydelse för
uppfyllanden av olika miljöpolitiska målsättningar. Således lämpar sig inte alltid nudging. Istället bör
nudging betraktas som ett komplement. Ändå anser jag det berättigat att förvånas över hur litet
genombrott framgångarna för nudging fått. När nudging tillämpas i uppsatsen är det för att forma
hållbara beteende, med det strategiska ramverket för hållbar utveckling som utgångspunkten för
tillämpningen. Detta innebar att nudging applicerades som ett konkret verktyg för hållbar utveckling
medan nudges i detta avseende inte mer än åtgärder och lösningar som verkar katalyserande mot den
hållbara visionen och ett resultat av användningen. Som ett resultat av detta bör nudging inte enbart
beskrivas som enkla förändringar som gör det lätt att göra rätt, utan även som en tillämpbar
arbetsmetod. Figuren nedan illustrerar hur nudging som en process (dvs. systematisk tillämpning av
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nudges) kan vara en del av lösningen på problemet med bortkastad mat i skolor. Figuren knyter
samman grundläggande riktlinjer för det praktiska arbetet med nudging (se bilaga 2) och hur nudges
verkar katalyserande mot den framtida hållbara visionen (se figur 16).

Figur 16. Nudging och nudges som två separata delar i beteendeförändringsarbetet.
I fallet – för mindre matsvinn indikerade undersökningarna och observationerna att flera faktorer står i
vägen för en önskvärd förändring i dagsläget, vilket talar för möjligheterna att använda nudging. Den
tidigare pilotstudien visade att endast ett fåtal elever är negativt inställda till att slänga mindre mat,
samtidigt finns det en inre motivation hos majoriteten av elever att lösa problemen. Från materialet
som presenterats rekommendationer (se kap 7.3) enligt (nedan) följande inriktningar för vidare
utformning och prövning av matsvinnsreducerande åtgärder i skolor med hjälp av nudging.
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Uppsatsen uppmanar en medveten tillämpning av nudging som kräver att tillämpningen av nudges
frånskiljs utifrån dess enskilda förutsättningar. Enligt det s.k. ovan- underperspektivet (kap 7.3) bör
tillämningen av nudges beslutas utifrån om: (i) den pedagogiska sidan av förändringen som
inventionen för med sig är märkbart viktig och avgörande för resultatet eller (ii) om parterna anses
märkbart beroende av varandras enighet och förståelse av förändringen. Om något av nyssnämnda
infaller rekommenderas en mer inkluderande och delaktig tillämpning underifrån. Om något av
nyssnämnda inte infaller rekommenderas en mer central form av tillämpning ovanifrån. När en
särskild tillämpning är intressant så bör detta tas i hänsyn och åtgärden beslutas därefter.

8.1

Vidare forskning

Uppsatsen skrapar bara på ytan när den belyser potentialen för nudging i arbetet med miljö- och
hållbar utveckling. Flera fördjupningar behöver göras, både för att lära sig mer om vilka typer av
nudges som fungerar men också för att förbättra tillämpningen av beteendeinsikter.

Under den period som jag arbetat med dessa studier har det väckts flera tankar om framtida
forskningsbehov.
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Det finns ett självklart förslag för vidare forskning med relevans för detta arbete. Detta vore att
undersöka effekten av rekommendationerna som lyfts. Ett annat intressant område att undersöka (med
djupare avgränsning) är intuitioner och principer i mänskligt beteende som leder till ohållbara
beteenden. Detta är en fråga som varit återkommande när hållbarhetsutmaningar reflekterats kring ur
ett beteendeperspektiv. Studien bidrar också delvis till hypotesen att människor endast engagerar sig i
miljövänligt beteende när det är enkelt, något som bekräftats i flera empiriska pilotstudier som
uppsatsen baseras på. Någonting som lyfts i uppsatsen är prövning av diverse beteendeförändrande
arbetsmodeller, så som riktlinjerna, ovan- underperspektiven mm. Ett förslag är att utforska skillnader
i tillämpningen av inventioner enligt de, i denna uppsats förslagsgivna, ovan- under perspektiven.

Utöver detta skulle utformandet av socioekologiska modeller för nudges i miljösammanhang kunna
tillföra kunskap som saknas vid utformningen av åtgärder. Detta skulle vidga den idag konceptdrivna
bilden av faktorer som påverkar ett visst miljöbeteende. Socioekologiska modeller vore ett lämpligt
verktyg (Brunswick & Spaccarotella, 2009) för att kartlägga dynamiken mellan olika faktorer
(Richard, Gauvin, & Raine, 2011).

Som det belystes följde pilotstudien -fallet för mindre matsvinn en explorativ kvalitativ metod.
Kvalitativa och kvantitativa forskningsmodeller är två metoder som kompletterar varandra och som
Immanuel Kant sa: ”Erfarenhet utan teori är blind men teori utan erfarenhet är mest en intellektuell
lek” (Kant, 1724-1804). För att stärka prevalensen av slutsatser i pilotstudien skulle en mer fördjupad
kvantitativ studie kunna genomföras. En sådan ansats skulle kunna göra det observerade beteendet mer
generaliserbart för den stora skaran.
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Bilagor
Bilaga 1. Ursprunglig enkätundersökning (Eriksson P., 2016)

Bilaga 2. Allmänna riktlinjer för användningen av nudging

Andra slänger mat, inte jag - Nudging för mindre matsvinn i skolor (2016)
Allmän handledning vid strategiskt förändringsarbete
Philip Eriksson

Vetenskapligt baserade
riktlinjer för den praktiska
tillämpningen av nudging
Nudging Modellen
Modellen vilar på två huvudsakliga budskap vilka kräver förklaring. När du adopterar arbetsmodellen är det viktigt att
tänka på är att modellen illustrerar tid och rum. Nudging fungerar som lösningen mellan det nuvarande och framtida
beteendet. För att göra det enklare att förstå. Skissa en halvmåne... Skriv nuvarande beteende i vänstra nedre
hörnet och framtida beteende i högra nedre hörnet. Med hjälp av backcasting illustrerar halvmånen ett hopp tillbaks
i tiden, från det önskvärda beteendet, till nuvarande beteende. Nudging tillämpas som ett metodiskt verktyg för att
arbeta systematiskt med beteendeförändring och beteendestyrning. Modellen har ytterligare ett budskap, som
handlar om vad som står i vägen för förändringen. Återigen är det enklast att förstå om modellen illustreras av en
halvmåne. Tänk på halvmånen som en bro vi måste ta oss över för att skapa förändring. Gapet är det som idag
hindrar omställningen till ett mer hållbart beteende. Det är din uppgift att skapa rätt förutsättningar för att komma
över dessa gap.
Den innersta cirkeln i arbetsmodellen innebär att nuvarande beteende och det framtida beteendet betraktas som
enskilda delar. Dessa delar definieras (tydligt och helst skriftligt) i det tidigaste skedet av planeringen. Nudging i
projektform kan komma i olika storlek, men varje planerat uppdrag skall inkludera ett tydligt val av fokus.

Plan
Samordna, kordinera och besluta om arbetets
omfattning. Börja med att avgränsa ett
fokusområde. Definiera nuvarande beteende
samt den framtida visionen. Redan här kan ni
samarbeta med involverade parter. Utforma
sedan en lämplig arbetsplan med fördelade
resurser. Aktiviteter i denna fas handla om
förståelse. Definiera beslutsarkitekturen,
drivkrafter samt hinder och befintliga nudges
som influerar beteendet i en oönskad riktning.

Do
Arbeta med nuvarande beteende och utforma
lösningar. Börja med att genomföra planerade
aktiviteter (t.ex. workshop) utifrån nyvunnen
kunskap om målgruppen. Pröva sedan lösningar i
experiment. Redan här kan ni utbilda
verksamhetsledningen i beteendeförändringsarbetet. I denna fas kan stödjande verktyg (t.ex.
MINDSPACE, EAST, Behavioural Cards, Nudge
flowchart) tillämpas.

Act

Check
Summera, syna och omsätt arbetets lärdomar i
praktiken. Börja med att utvärdera och redovisa
data från steg 2. Ni kan även fortsätta mäta och
övervaka resultat. I denna fas behandlas såväl
förväntade som oförväntade utfall. Fasen
förbereder tillämpbar data till beslutsfattandet.

Tillämpning och implementering. Börja med att
göra en prioritering av lösningar. Utforma sedan
en helhetsstrategi för bästa möjliga utfall. Här är
det viktigt att återblicka på fullständigheten och
undvika ett allt för stort detaljbetänkande.
Adoptera valfri tillämpning och följ upp resultat.
*Nudging är en kontinuerlig arbetsprocess. Steg
kan återupprepas.
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Bilaga 3. Kompletterande information om elevers attityder till matsvinn (Eriksson
P., 2016).
Tema
Hur ser eleverna på
att det slängs mat?

Attityd
Slängs för mycket mat som
borde sparas

Citat
Det slängs alldeles för mycket mat och vi
ska försöka spara så mycket som möjligt.
Det är onödigt att odla mat och laga mat
och sen bara slängs det.

Miljön mår dåligt

Det har hänt någon gång att någon från
personalen har sagt till; ”aa, ska du inte ta
och äta upp maten”. Det kändes ganska bra.
Man måste ju tänka på miljön.

Eget ansvar

Man måste tänka på vad man själv gör
istället för att bara slänga för att någon
annan inte tycker att det är gott. Måste
tänka själv även fast kompisar har tillåtelse
att säga till. T.ex. Kan kompisarna säga att
man ska ta mindre till nästa gång så att man
vet det.

Vanligt att slänga lite mat
även fast man inte vill kasta

Nästan hela vår klass tycker att man inte
ska kasta. De flesta slänger lite mat.
De tog för mycket från början och då finns
det inget att göra åt det.
Jag brukar inte tänka på det direkt. Jag bara
gör.
När det är någonting som jag äter brukar jag
oftast ta och ibland slänga lite, bara det jag
har kvar.
Det är typ ingen som pratar om att slänga
mat. Det skulle vara ifall lärarna sa till.

Slänger mindre hemma

Slänger inte lika mycket som i skolan. Om
det inte är nå lök bit eller nå liknande.
Det kan vara lite onödigt om man tar
mycket mat hemma och så slänger man
nästan allt. Så är det någon annan som
tyckte det var jättegott.

Bryr sig sällan om vad andra
slänger och är inte ett seriöst
ämne.

Jag brukar inte kolla och reagera som. Oh
kolla vad mycket den slängde.
Om någon kompis skulle säga till mig då
hade det inte känts så seriöst. Som ba,

”varför slänger du så mycket mat”
Om någon kompis skulle säga till mig då
hade det inte känts så seriöst. Som ba
”varför slänger du så mycket mat”. Jag
skulle bara säga. ”Aa men, jag orkade inte
äta mer”.
Andra slänger mer. Jag är
inget problem

Nu slänger inte jag så mycket mat. När det
är äcklig mat, det är då jag slänger bara
Om man bara slängt typ lite så känns det
som att man inte bidrar till det, för att man
slänger så lite som man gör. Medan andra
slänger mer

Varför slängs
maten?

Äcklig mat

Det är typ aldrig god mat i skolan. Det är
typ när det är köttbullar eller pannkakor
När man såhär går och lämnar sina bestick
och tallriken och maten, där brukar det stå
några som lagar maten. De brukar säga till
ibland typ såhär; ”oj vad mycket mat du
slängde”. Min kompis, hon sa såhär. ”Det är
ju maten som är så äcklig, det går ju inte att
äta upp”

Man tar mat så man vet att
man blir mätt, slänger resten.

Man orkar gå tillbaka och hämta mer
Jag tror folk tänker typ, amen jag tar så jag
vet att jag kommer bli mätt på det. Sen så
kan jag bara slänga resten.

Tid i matsalen. Påverkad av
lektioner, matkvalitet och
kompisar

Det är typ när det är köttbullar eller
pannkakor, det är då man sitter länge.
Beror på om tiden man har och om maten är
god eller inte.
Det beror på hur lång rast vi har. Ibland kan
det vara lite stressigt såhär när man måste
skynda till lektionen eller typ om sina
kompisar går iväg

Svårt att veta hur mycket
man orkar

Man vet inte hur mycket ska man äta. Man
kan tro att man orkar mer än vad man gör

Slängd mat på grund av lek

Det är ganska många som slänger när det är
typ pannkakor, för då är det nästan alla som
såhär tävlar den som äter flest. Och då tar
man jättemånga på tallriken, och så orkar
man ändå inte
En sak är att vissa gör äckliga saker med
maten. Det ser inte gott ut och man tappar

matlusten.
Det är enkelt och man tänker
inte

De säger ingenting. Man bara går förbi där,
slänger maten och sen går man bara vidare,
och lägger tallriken där sen går man ut
De har gjort det så enkelt att bara kunna
kasta maten
Man tänker ju inte så mycket på det så man
gör det mest bara. Att man inte tänker.

Maten ges inte en chans

Vissa tar ju jättemycket i början, som man
inte ska göra. Sen slänger de allt. Sen
kanske dem bara smakar lite, och får de inte
direkt känna smaken så då tycker de bara att
det är äckligt.

Kompisar går, då går jag

Om man är klar. Då orkar man inte sitta och
vänta, man vill ju göra roligare saker då.
Mina kompisar brukar vara snabba vid
maten och då vill jag också följa med dem.
Jag kanske inte blir helt mätt eller så. Men
jag brukar slänga mat ändå.
Ibland kan det vara lite stressigt när man
måste skynda till lektionen eller typ om sina
kompisar går iväg, och så har jag inte ätit
upp. Då kan det bli så att jag bara går och
slänger också o går med.

Hur kan man
minska mängden
slängd mat?

Påminnelser

Men ibland så tänker man inte, då har man
andra tankar och då tänker man inte på det.
Då kan det vara bra med påminnelse.
Typ att lärare tar upp det i klassrummet.
Nått ungefär såhär, ”aa de såg att det var
mycket mat som slängdes idag”…
Att man har någon notis/lapp där det står
att, ”aa, nu slängde du lite mycket mat”
såhär. Sådär att man får en upplevelse att
aa, du slängde lite mycket.

Fysiska förändringar

Mindre slevar. När man skopar så är
slevarna stora.
Tänk på att lägga skopan på sidan om det är
typ ketchup som idag. För det är inte
flaskor, det är i en skål som man skopar.

Förenkla möjlighet att
påverka maten (eventuellt

Göra något som inte bara vuxna tycker om,
utan som barnen också tycker om.

matsedeln)

Dom kanske kan servera flera olika saker.
Jag tycker att de borde liksom; godare mat
och kanske typ två eller tre olika rätter per
dag.
Genom elevrådet kan man påverka
matsedeln.

Uppläggshjälp

Kökspersonalen kan stå och servera åt en.
Så att man får typ såhär en bit, så får man
gå och hämta mer och få en bit. Det är bara
o fråga eleverna hur mycket de ska ha.
Då kan man ju inte slänga mer än det man
får om man inte tar fler tallrikar.

Tävlingar/belöningar

”Idag ska vi försöka slänga så lite mat som
möjligt så ser vi hur mycket vi klarar” För
att liksom ha nått tävlingsaktigt typ, för då
är det folk som engagerar sig mer. Typ aa
jag ska inte slänga någonting typ, du
slängde mer än mig typ.
I min förra skola hade vi typ en tävling
någon gång och då var det mycket mindre
mat som kastades. Efter så såg man resultat
också.
Jag skulle försöka att inte slänga mat om
det var såhär typ. Om man blev belönad på
nått sätt typ. Om vi har slängt under typ
någon vikt, då kan de vara typ någon såhär
efterrättsgrej på fredag. Typ så får alla en
varsin sak.

Begränsningar

Kanske sätta en begränsning på hur mycket
man får ta per gång.
Kanske tar man bara lite sen smakar man.

Förtydning av avfall och
pedagogisk information

Mer fått en upplevelse om hur mycket det
är. Det känns inte lika ifall man säger ”aa,
det vägde typ någonting såhär”. Då känns
det bara ”jahapp”… Men om man ser det,
då ba, oj.
Jag hade tänkt mer på det om man såg
liksom hur mycket det var och ba. Blir det
sådär mycket när jag slänger lite.

Bilaga 4: (Behavioral Insights Team) Klassificering av styrmedel och vilka som klassas som nudges (House Of Lords, 2011;
Heiskanen, Lehner, & Mont, 2014, s. 22; Eriksson P., 2015)

Lagstiftad styrning
och reglering

Ekonomisk
styrning

Icke-lagstadgad och icke-ekonomisk styrning riktad mot individer

Exempel på invention i
policysammanhang

Typ av
inventionskategori

Beslutsarkitektur (nudges)
Eliminera
val

Förbud av
varor eller
tjänster.
T.ex.
Förbjuda
viss
narkotika

Begränsa
val

Begränsa
tillgänglig
a
alternativ.
T.ex.
Bannlysa
rökning på
offentliga
platser

Vägledning, motivering och möjliggörande

Ekonomiska
hinder

Ekonomiska
incitament

Icke-ekonomiska
incitament och
hinder

Övertalning och
tillhandahållande
av information

Förenkling och
inramning av
information

Förändring av
fysiska miljöer

Förändring av
standardalternativ

Användning av
sociala normer

Ekonomiska
begränsningar
som gör vissa
beteenden
dyrare. T.ex.
Skatt på
energislag,
cigaretter
eller trängselavgifter i
städer

Ekonomiska
incitament som
gör vissa
beteenden
ekonomiskt
fördelaktiga.
T.ex. Kostnadslättnader vid
köp av hållbara
mobilitetsfordon

Belöning eller
bestraffning av
vissa beteenden.
T.ex. ledighet från
arbetet för att
främja anställdas
deltagande i
volontärarbete

Övertala personer
genom att använda
argument t.ex.
Läkare som
övertygar
människor att
konsumera mindre
alkohol, rådgivning
eller marknadsföringskampanjer

Förenkla, inrama
och tillhandahålla
information i t.ex.
broschyrer som
visar energianvändning av
hushållsapparater

Förändra miljön,
t.ex. Minska
tallriksstorlek i
matsalar eller göra
återvinningsanlägg
ningar mer
tillgängliga,
tilltalande och
bekväma för
användaren

Ändra standardalternativ. T.ex.
När människor
får välja att
skriva ut sig
snarare än att
skriva in sig i ett
donationsprogr
am är det flera
som medverkar

Tillhandahållande
av information om
vad andra gör.
T.ex. Information
om ett hushållsenergianvändning
jämfört med gatans
snittförbrukning

Bilaga 5. Är det en nudge?
Flödesschema enligt kriterier för vad litteraturen anser vara en nudge- eller inte. Återskapad från (Christina Gravert, 2015; Christina Gravert , 2016).

