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Gjøre det lett å velge rett:  
Nudging1 2som strategi for å påvirke handlingsvalg 
 
Notat til INF 3700  Februar 2016  Svein Hovde 
 
Problemet med begrenset rasjonalitet 
 
Utgangspunktet for nudging som metode for å påvirke folks handlingsvalg er 
antakelsen om at folk systematisk handler ut fra en såkalt begrenset rasjonalitet. 
Begrensningene kan være av ulike slag:  

1. de treffer valg ut fra informasjon som er begrenset, feilaktig eller 
misvisende 

2. de velger ”på autopilot”, ut fra gammel vane, dårlig intuisjon eller 
fordommer 

3. det er manglende samsvar mellom hva folk sier de skal gjøre og hva de 
faktisk gjør 

Ad 1: Kvaliteten på folks beslutninger kunne utvilsomt vært bedre om de alltid 
hadde støttet seg til omfattende, korrekt og relevant informasjon. Samtidig finnes det 
prinsipielle grenser for hvor mye informasjon en kan innhente før en foretar et valg. 
Vedlegget viser en del av den informasjonen som dukker opp om en sporer et stykke 
fersk oppdrettslaks av merket ”gladlaks”. Den er tilsynelatende både omfattende og 
detaljert og den refererer direkte til akkurat den laksen jeg kjøpte. Selv om det er 
fortjenstfullt at en forsøker å gjøre denne  noe omstridte formen for matvare-
produksjon transparent er det likevel et spørsmål om hvilken verdi denne  
informasjonen har for meg som forbruker. For eksempel får jeg vite at ”min laks” 
hadde en ”kondisjonsfaktor” på 1,27. Dette sier meg ikke mye og for å finne ut hva 
det betyr måtte jeg forske videre.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Retteprogrammet gir rød strek under dette ordet. Her bruker jeg ordene ’nudging’ og ’å nudge’ selv 

2	  I denne kommentaren vil jeg gjennomgående ta begrepet Nudging på ”face value” basert på at dette 
”ny-ordet” defineres gjennom måtene det brukes på, altså i det Wittgensten kaller språkspill, et ord 
defineres gjennom måten det brukes på i dagligspråket (Wittgenstein, 2010). Det betyr at vi har tatt lett 
på et problem som behandles av Selinger og Whyte i artikkelen ”Is there a right way to nudge? The 
practice and Ethics of Choice Architecture”. (Selinger og Whyte, 2011) I sin gjennomgang av ulike 
eksempler på nudging identifiserer de både eksempler på tiltak som ikke faller inn under begrepet 
(”mistaken nudges”) og tvils- eller grensetilfeller (”fuzzy nudges”). 
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Et mer prinsipielt spørsmål er også om jeg ad denne vei, ved å gå inn i den 
detaljerte informasjonen ble klokere på de viktige spørsmålene om valg av 
oppdrettslaks som middagsmat. Ville det å søke mer informasjon gjøre meg tryggere 
eller mer usikker på om oppdrettslaks er noe jeg ønsker og bør fortsette å spise? 
Ivaretar denne formen for matproduksjon hensyn til dyrevelferd, til natur og miljø, til 
sunnhet til gode smaksopplevelser? Burde jeg gå over til å spise bare villfisk eller 
kanskje bli veganer? Generelt reises spørsmålet om hva vi får ut av å søke mer 
informasjon om en sak. Gjør det at vi foretar mer kvalifiserte valg eller at vi får så 
overveldende mye informasjon at vi blir ute av stand til å velge og sitter igjen med en 
sterk følelse av ambivalens eller en avmaktsfølelse? Et svar på dette ville være å ’ta 
sjansen’, fortsette som før og skyve fra seg de stor og svært vanskelige spørsmålene 
om hva som totalt sett er best å gjøre ligge ubesvart.    

Ad 2: Dette spørsmålet er belyst på en dyptpløyende og interessant måte i Daniel 
Kahnemans bidrag: ’Thinking fast and slow’ (Kahneman 2011) Boka er bygd på en 
systematisk beskrivelse, eksemplifisering og sammenlignende analyse av to måter 
som mennesker tenker og foretar valg på. Det Kahneman kaller system 1 ”operates 
automatically and quickly, with little or no effort and no sense of voluntary control”. I 
motsetning til dette definerer han et system 2 som ”allocates attention to the effortful 
mental activities that demand it, including complex computations. The operations of 
system 2 are often associated with the experience of agency, choice, and 
concentration”. (Kahneman 2011:20-21) 

Det sentrale argumentet for Kahneman er at vi stoler for mye på vår evne til å 
gjøre de riktige tingene basert på intuisjon, tommelfingerregler og vanehandling. Vi 
faller for ofte for fristelsen til å velge den raske beslutningens vei og ville vært tjent 
med å ta oss bedre tid og utvikle evnen til å ta beslutninger basert på system 2, altså 
mer veloverveide valg basert på bedre informasjon og grundigere refleksjon. 
Kahnemans bok kan tolkes som et oppgjør med en forståelig og utbredt, men 
uhellsvanger intellektuell latskap, vår tilbøyelighet til å hoppe til konklusjoner: 
Jumping to conclusions are likely to be correct and the costs of an occasional mistake 
acceptable, and if the jump saves much time and effort. Jumping to conclusions is 
risky when the situation is unfamiliar, the stakes are high, and there is no time to 
collect more information. (Kahneman 2011: 79) 

Ad 3: Mangelen på samsvar mellom folks intensjoner og ideelle mål og deres 
faktiske valg og praksiser er veldokumentert. Jon Elster belyser dette fenomenet 
gjennom begrepet viljesvakhet: Suppose I am offered a cigarette when I am trying to 
quit smoking. On balance, my desires tell me to refuse, and yet I may accept. The 
culprit here is weakness of will, the vulnerability to desires that I myself acknowledge 
as weaker than the desires that point in the opposite direction. When the weaker 
desires win out, it must be because they are in some sense stronger – not stronger as 
reasons, but stronger as sheer psychic turbulence. (Elster 1989:36) 

Begrepet viljesvakhet er problematisert ut fra følgende argument. Kanskje kan en 
ha et sterkt uttrykt ønske om for eksempel å slutte å røyke, mens en i realiteten har et 
mye mer ambivalent forhold til beslutningen om røykestopp. Hvis dette var tilfelle 
kunne det vært mer dekkende å snakke om en form for viljevaghet, en uklarhet om 
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hvilket prinsipp og hvilke mål som skal styre ens framtidige handlingsvalg. Spørsmål 
knytta til sjøldisiplin og evnen til å forene idealer og praksiser for egen del har dannet 
grunnlag for en hel industri og en stor mengde såkalt sjølhjelpslitteratur. Psykologisk 
forskning indikerer at denne utfordringen henger sammen med gjenstridige forskjeller 
i personlighet, forskjeller som har stor betydning for hvordan folk presterer og 
generelt klarer seg i et moderne prestasjonssamfunn. For en både underholdende og 
tankevekkende behandling av dette  spørsmålet, se Agnes Ravatns bok ”Operasjon 
sjølvdisiplin” (Ravatn 2014): Menneske er generelt ikkje særleg flinke til å tenke 
langsiktig. Grunnen til det igjen er som vanleg å finne hundretusenvis av år tilbake, 
då me stort sett gjekk rundt og tenkte på ein ting: neste måltid. (Ravatn 2014:15) 

Påstanden om begrenset rasjonalitet forutsetter en konsistent forståelse av hva 
dette begrepet rommer. George Ritzer formulerer, inspirert av Max Weber, et 
sammensatt, mangedimensjonalt rasjonalitetsbegrep: Han skiller mellom praktisk, 
teoretisk, substansiell og formell rasjonalitet. Optimale handlingsvalg balanserer og 
ivaretar alle disse formene for rasjonalitet. Men det kan også tenkes tilfeller av 
konflikt og spenning mellom de ulike typene. Felles for alle typene rasjonalitet er at 
de handler om å velge hensiktsmessige midler for å realisere definerte mål. 
Eksempelvis dreier praktisk rasjonalitet seg om at folk i sine dagligliv rutinemessig 
vurderer hvilke midler som står til disposisjon og velger det alternativet de vurderer 
som mest hensiktsmessig til det eller de mål de har satt seg. Verdirasjonalitet eller 
substansiell rasjonalitet støtter seg til verdipostulat eller knipper av verdier som en 
bekjenner seg til. Det er disse verdiene som ligger bak valg av midler og også 
defineringen av mål. Ritzer beskriver dette siste som rasjonelle valg av mål og midler 
ledet av ”larger values”. (Ritzer 1994:165) 

Premisset om at folk handler ut fra begrenset rasjonalitet er veldokumentert og 
kan ikke tilbakevises, men bør problematiseres. Det er imidlertid ikke åpenbart at det 
verken for individ eller samfunn finnes en og kun en form for rasjonalitet, at denne er 
stabil over tid eller gjelder uavhengig av sted. Eksempelvis kan en ikke være sikker på 
at de som konstruer påvirkningstiltak (valgarkitektene) definerer mål og utvikler 
midler som alltid overensstemmer med hva de som ”nudges” ville stille opp som sine 
foretrukne mål. Dermed blir det også vanskeligere å peke ut ”den rette vei” og det blir 
mindre entydig hva nudging skal hjelpe oss å oppnå. Dette kunne vi kalle nudgingens 
startproblem.  

 

Nudging som ideologi og politisk strategi 
 
Nudging kan betraktes som et svar på problemet med at andre strategier for 

påvirkning av menneskelige valg i en del sammenhenger har uttømt sine muligheter 
eller innebærer for store politiske kostnader. Da tenker jeg primært på tre 
hovedformer for politisk regulering, (1) gjennom økonomiske insentiver i form av 
regulering av skatte- og avgiftsnivå, (2) gjennom lovgivning og (3) i form av 
opplysning, informasjon og holdningsskapende virksomhet.  I markedssamfunnet 
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ledes vi i følge Adam Smith av markedets usynlige hånd. I nudgesamfunnet dultes vi 
vennlig av valgarkitektur som gjør det lettere for oss å velge rett.  

I innledningen til Thomas m.fl. sin artikkel om nudging omtaler de denne 
strategien som en ”blandet ” løsning: Nudging, in this context, is often known as 
libertarian (or soft) paternalism: paternal in attempting to guide our choices, and 
libertarian in defending our freedom to make them, even defending our right to opt 
out if we wish. (Thomas m.fl. 2013:255)  

Denne begrepsmessige sammenstillingen omtales (og kritiseres) av noen forfattere 
for å være et ”oxymoron”, en begrepsmessig selvmotsigelse. Thaler og Sunstein som i 
2008 skrev et bidrag som i ettertid framstår som et manifest for nudging imøtegikk 
dette. I et lett ironisk anmeldelse av denne boka skriver Leonard: Thaler og Sunstein 
want to rebrand the term, arguing that their ”libertarian paternalism” is not a 
oxymoron. Nudgers, unlike bad old paternalists, help people without compulsion. A 
nudge steers the paternalized person, but always leaves open the option for the 
paternalized person to choose another course. (Leonard 2008)  

I artikkelen ”Nudging through Technology” presenteres et forslag til hvordan en 
ved å integrere ulike informasjonslagrende ressurser kan øke individers og gruppers 
kunnskapsmessige forutsetninger og på den måten generere bedre beslutninger. 
Forfatterne presenterer en stor ”pakkeløsning” der valg optimaliseres ved at 
beslutningstakerne har umiddelbar tilgang til relevant kunnskap: 

 
…there is no reason why the power of big-data should not be proposed as a means of 
augmenting human decision making by providing, and framing, decision-related 
information that facilitates ethical and life-improving decision outcomes. (….) 
integrating machine-knowledge, human-knowledge and micro-education can be seen 
as a means of attempting to ensure cyberspace can be considered both paternal and 
libertarian. (Thomas m.fl. 2013: 260) 
 

Dette kan betraktes som det den tyske informatikeren Dirk Helbing omtaler som 
”Big nudging”: Die Kombination von nudging mit Big Data hat also zu einer neuen 
form des nudgings geführt, die man als “Big Nudging bezeichnen könnte. Artikkelen 
til Thomas m. fl. forener generell teknologioptimisme med en entusiastisk forestilling 
om hva som er å få til med tekno-nudging. 

I det følgende skal jeg ta opp noen motforestillinger knyttet til bruken av nudging 
som konkret og spesifikk strategi for å påvirke folks handlingsvalg og mer allment 
ved potensielt å være en ny styringsform som griper inn i folks hverdagsbeslutninger. 

  
 

Hvordan foregår nudging? 
 
Generelt handler nudging om å påvirke folks valg gjennom bevisst utforming av 
valgarkitektur. Valgarkitektur er enkelt uttrykt ”alt som påvirker hvordan vi velger å 
handle i en bestemt situasjon”. En så almen formulering sier ikke så mye, men hva 
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kunne være eksempel på bruk av nudging? La oss se på et eksempel som brukes mye 
og som handler om påvirkning av svaralternativer og, hva som er standardvalg eller 
”default”. Eksemplet er hentet fra et intervju med Steffen Kallbekken, daglig leder i 
Greenudge, en norsk klimastiftelse som vant prisen ”Årets nyvinning” i 2013: 
  
I stedet for å ta et valg om å gjøre noe, må du ta et valg dersom du vil unngå å velge 
standardløsningen. Du fratas ingen muligheter. Eksemplet med organdonasjon er 
igjen illustrerende. Kallbekken forteller at land med typiske ”opt-in-systemer” der en 
aktivt må melde seg inn, har en oppslutning på omtrent 15 prosent. Dette blir stående 
som en slående kontrast til de over 90 prosent som stiller som donorer dersom 
systemet heller er basert på ”opt-out” som førende prinsipp. Psykolog og forsker Dan 
Ariely skriver at land med mange kulturelle likhetstrekk, som Nederland og Tyskland 
eller Norge og Danmark har ulike oppslutningsrater for organdonasjon. Han 
forklarer dette med forskjellen på ”opt-in” eller ”opt-out” som standardinnstilling.  
Kilde: http://psykologisk.no/2014/01/vil-gjore-det-lett-a-velge-rett/ 

Om opt-inn eller opt-ut kan utgjøre en så stor forskjell. Hva ligger bak denne 
forskjellen? For det første er valgarkitekturen gjerne slik at en må foreta et hurtig valg 
som ikke påkaller dypere refleksjon og ettertanke. Det er nærliggende å velge enkleste 
løsning. Å si ja oppfattes oftest som enklere enn å si nei. I eksemplet vist under er det 
faktisk også enklere fordi det å si nei innebærer at du må registrere at du ”reserverer 
deg”. Å si ja oppfattes også som mer ”normalt” enn å si nei. Å si ja kan i tillegg 
oppleves som mer anstendig og moralsk enn å si nei. Dette er særlig relevant i dette 
tilfellet der det å si ja til å gi et organ kan oppfattes som en sjenerøsitetshandling. 
(Sjøl om det kynisk sett er en gave som ikke koster donoren noe som helst) Noe så 
enkelt som hvordan alternativene fysisk er plassert kan også ha betydning. I figuren 
under er alternativene plassert slik at ja-alternativet står til venstre, altså først i 
”skriveretningen” – det er følgelig mest nærliggende å velge dette.  
 

  
   

 
 
 

 Dette er utvilsomt et eksempel på en valgarkitektur som ”gjør det lett å velge 
rett” som overskrifta på artikkelen lyder. Med rett menes her et valg som ikke påfører 
individet kostnader, men som kan være livreddende for den som inn i ukjent framtid 

http://cysticfibrosisnewstoday.com/2015/01/23/cf-‐trust-‐supports-‐
new-‐opt-‐out-‐organ-‐donation-‐law-‐in-‐wales/ 
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kan motta et organ fra donoren. Valget kan derfor sies å være åpenbart rasjonalt både 
på individ og samfunnsnivå. Vi kunne slå oss til ro med at hensikten i dette tilfellet 
helliger midlet. Dette forhindrer ikke at vi kan stille kritiske spørsmål ved måten 
beslutningen tas på. Er den fri eller har den i seg et element av manipulasjon? 
 Vi kan se nærmere på dette ut fra Guldborg Hansens og Maaløe Jespersens 
artikkel om ”Nudge and the manipulation of choice”. De tar utgangspunkt i en vanlig 
innvending mot nudging: At den representerer en form for smart manipulering av 
menneskelige valg. De tar stilling til dette spørsmålet ved å nyansere det og spørre 
under hvilke omstendigheter er det riktig å si at nudging er manipulerende og under 
hvilke er det feilaktig. Deres analytiske grep dreier seg om å skille mellom fire typer 
nudging organiserte som to verdier ordnet langs to ulike dimensjoner. De første 
dimensjonen er hva slags type tenkning som ligger til grunn for det valg som 
nudgingen er et resultat av ”cognitive modes of thinking”: Her støtter de seg til 
Kahneman og skiller mellom automatisk og reflektert tenkning: Automatisk tenkning 
er det Kahnean kaller system 1 og den er ukontrollert, uanstrengt, assosiativ, rask, 
ubevisst og tillært. Reflektiv tenkning Kahnemans type 2) er på den andre siden 
kontrollert, krever anstrengelse, den er deduktiv, sakte, innebærer selvbevissthet og 
følger regler.  
 Den andre dimensjonen de innfører dreier seg om grad av transparens eller 
gjennomsiktighet i en beslutningssituasjon:  

- a transparent nudge is defined as a nudge provided in such a way that the 
intention behind it, as well as the means by which behavioural change is 
pursued, could reasonably be expected to be transparent to the agent being 
nudged as a result of the intervention. (Hansen og Jespersen 2013: 17) 

- a non-transparent nudge, on the other hand, will be defined as a nudge 
working in a way that the citizen in the situation cannot reconstruct either the 
intention or the means by which behavioural change is pursued. (Hansen og 
Jespersen 2013:18) 

 
Når disse to dimensjonene kombineres i en fire-feltstabell defineres følgende 
utfallsrom. I tabellen har jeg skrevet inn Hansen og Jespersen klassifisering av fire 
intervensjonstyper for nudging.  
 
 Transparent  Ikke-transparent 
System 2-tenkning Transparent understøttelse av 

konsistente valg 
Manipulering av valg 

System 1-tenkning Transparent innflytelse (teknisk 
manipulering av adferd) 

Ikke-transparent 
manipulering av adferd 

 
- Som eksempel på system 2-tenkning og transparente valg nevner forfatterne 

eksempelet med ”flua i urinalet”. Her foreligger det etter deres oppfatning 
ikke manipulasjon siden denne typen nudging ”engages the reflective system 
in a way that makes it easy for the citizen to reconstruct the intentions and 
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means by which behaviour change is pursued.” (Hansen og Jespersen 
2013:20) 

 
 I boksen nede til venstre nevnes blant annet eksempelet med å endre default-
innstillingen på skrivere slik at en øker sannsynligheten for at en ender med utskrift 
på begge sider av arket. Gevinsten av dette er i enkelttilfeller bagatellmessig, men i 
sum betydelig. Endringen finner sted som et resultat av at ureflektert godtar noe som 
er automatisert (system 1), men det er transparent i den grad at en umiddelbart ser hva 
som skjer og kan gjøre det om hvis en tar seg bryet med å endre maskininnstillinger.  
 En type nudging som kombinerer ikke-transparens og system-2 tenkning er i 
følge Hansen og Jespersen den mest kontroversielle varianten. De mener det er full 
dekning for å si at det utgjør en form for manipulasjon: The citizen is manipulated 
into compliance with the ends of the choice architect in a way that does not by itself 
promote debate or consent. (Hansen og Jespersen 2013: 27) Et eksempel på dette kan 
være pasienter som påvirkes følelsesmessig ved at informasjonen om risiko før en 
operasjon eller ved inntak av medikamenter presenteres på en smart måte. Dette kalles 
på engelsk for ”framing effects” og kan dreie seg om noe så enkelt som at en 
vektlegger overlevelsesrate (som tross alt er temmelig høy) og ikke dødsrisiko.  
 Nede til høyre finner en kombinasjonen ikke-transparent type 1 nudging.  Her 
kombineres teknologisk og psykologisk manipulasjon og det er denne varianten som 
fortjener betegnelsen sann paternalisme: Yet they do not intervene with the reflected 
thinking or conscious choices of citizens, but rather operates in the background of 
their private and public lives. (Hansen og Jespersen 2013:26) Det er slik nudging 
som, om vi bruker et populært uttrykk, har en tendens til å gå under radaren til folk og 
virke i stillhet, uten at en tenker over det. Som et eksempel på slik nudging nevner 
forfatterne eksemplet med opt-in og opt-out i forbindelse med registrering for 
organdonasjon. Dette er interessant fordi det som nevnt foran var dette som av daglig 
leder i GreeNudge ble fremhevet som et nesten forbilledlig eksempel på nudging.  
 Spørsmålet om i hvilken grad nudging innebærer maktbruk har stått sentralt i 
kritikken av dette som styringsform. Muireann Quigley tar for seg de argeste 
motstanderne av nudging i artikkelen ”Are Health nudges coercive?” Hun refererer til 
Whyte som framholder at ”because (nudges) are designed with the express purpose of 
manipulating people’s decision-making processes to change their behaviour in pursuit 
of interests that are not their own, I argue that nudges are coercive. (Whyte 2013: 91). 
Foran tok vi for oss kritikk av nudging som en form for manipulasjon, men dette 
dreier seg om noe mindre subtilt i det en betrakter nudging som et tvangsmiddel, eller 
som den klassiske maktdefinisjonen sier – en får noen til å gjøre noe de ellers ikke 
ville gjort.  
 Quigley tar opp argumentene til Whyte og andre kritikere av nudging og 
oppsummerer sine overveielser slik: When we coerce someone we intentionally 
leverage some power or other that we have over them. We do this in order to compel 
them to act (or not) in a manner of our choosing rather than their own and the means 
by which we do this makes it exceedingly difficult for them to do otherwise. Whatever 
might be objectionable about attempts to harness or mitigate a person’s cognitive 
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biases and effects to steer their behaviour or choices, such attempts are not generally 
or appropriately captured by charges of coercion. I do not discount the possibility 
that the choice environments or elements within it could amount to coercion, but I 
remain unpersuaded that the kinds of interventions currently under discussion in 
policy documents and the nudge literature do so. (Quigley, 2014: 156-57) 
 
 Også ihuga forkjempere for nudging ville nok gå med på at nudges får folk til 
å gjøre noe de ellers ikke ville gjort (det er jo nettopp det som er hensikten), men de 
valg de tar vil, når de reflekterer over det, vurderes som fordelaktige og fornuftige 
(paternalisme handler om å målbære det gode og det rette). Og nudging innebærer 
ikke tvang til å velge på en bestemt måte siden det råder et prinsipielt krav om at det 
skal være en reell åpning for å handle annerledes (prinsipp om frihetlighet). Både  
Hansen og Jespersen og Quigley foretar grundige vurderinger av maktkritikken av 
nudging. Det er rimelig å hevde at begge bidrag havner i en mer åpen og nyansert 
mellomposisjon. De målbærer et tvisyn når det gjelder nudging som en form for 
maktutøvelse. De åpner for at det under bestemte betingelser kan fungere slik. Deres 
bidrag gir analytiske verktøy til å belyse det mer presise spørsmålet om når nudging 
blir en hersketeknikk og når det fungerer som en form for påvirkning som ville kunne 
forsvares med saklige argumenter i en åpen samtale.     
 Så langt har jeg sett på et kjernepunkt i diskusjonen av hvor hensiktsmessig og 
ønskelig det er å satse på nudging som styringsredskap: I hvilken grad det 
representerer en form for forføring, manipulasjon eller skjult maktbruk (coercion). 
Avslutningsvis skal jeg ta opp de videre samfunnsmessige konsekvenser av å utvikle 
et ”nudge-samfunn”. 
 

Nudging og forvitring av personlig ansvar 
 
Et viktig spørsmål knytta til nudging er den langsiktige oppdragelseseffekten av 

en slik strategi. En optimistisk versjon er at vi gjennom alle disse små dyttene også får 
små bevissthetsmessige dult i fornuftig retning. Vi oppdras samtidig som vi nudges. 
Hvis så er tilfelle kan det settes i gang en positive sirkel (eller spiral) der en først 
tilpasser seg mer eller mindre automatisk og i neste omgang blir en mer reflektert 
samfunnsborger. Dermed kobles nudging til en annen viktig påvirkningsstrategi: 
Thinking. (John et al 2016) I dette bidraget behandler en imidlertid dette som to 
alternative strategier som kan være ledet av samme mål, men som systematisk 
benytter ulike midler basert på ulike antakelser om menneskers karakter.  

En mer skeptisk posisjon er knyta til at det er et spenningsforhold mellom nudging 
og thinking og at det ene kan utelukke det andre: 

The issue of fragmentation concerns the development of moral character. If not 
challenged to learn to make good choices in most contexts, nudged individuals will 
expect other members of society to take responsibility for nudging them away from 
anything that is bad for them. Morally lazy, fragmented selves are quick to have 
others take responsibility for their welfare. They do not view the capacity to assume 
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personal responsibility for their choices as a worthy goal. (Selinger og Whyte 
2011:929) 

Utvikling av moralsk latskap kan betraktes som en motsatt sirkeleffekt. Jo mer en 
blir dultet, desto mer avhengig blir en av å bli ledet og styrt til å gjøre de rette valg. 
Det er en oppdragelse til uselvstendighet og tankeløshet i dagliglivet.  

Et annet problem er at parolen om å tenke globalt og å handle lokalt i form av 
nudging innsnevres til lokalistisk tenkning. Evgeny Morozov er inne på dette 
problemet: It very well may be that, by optimizing our behavior locally (i.e., getting 
people to recycle with the help of games and increased peer surveillance), we’ll end 
up with suboptimal behavior globally, that is, once the right incentives are missing in 
one simple environment, we might no longer want to perform our civic duties 
elsewhere. One local problem might be solved – but only by triggering several global 
problems that we can’t recognize at the moment. (Morozov 2013:3) 

 
 

Paternalisme som overstyring av egne verdier 
 
Tilhengere av nudging basert på ”libertarian paternalism” argumenterer for at 

paternalismen er en myk (soft) utgave. Dette får en fram i den norske versjonen der en 
snakker om vennlig dytting. Vennligheten består dels i at den adferdsendring en 
ønsker å få til er velment og antas å tjene den eller de som tar valget og at det alltid 
skal være åpning for å handle annerledes.  Det kan være interessant å sammenholde 
dette med Kari Martinsens forståelse av ”svak paternalisme” – et begrep som er 
velkjent innen sykepleieteori.  

En autoritetsstruktur som bygger på en svak paternalisme, forutsetter at 
sykepleieren har en faglig kunnen som pasienten ikke har og at hun i vanskelige 
situasjoner er fordret til å ta en avgjørelse, men bare ut fra et engasjement og en 
sensitivitet om å gagne den enkelte pasient mest mulig. Sensitiviteten og interessen for 
den andres velbefinnende fordrer skjønnsmessig vurdering av situasjonen og hindrer 
paternalistisk maktutøvelse. (Martinsen 2005:147)  

I den grad valgarkitektene er sentrale premissleverandører kan en hevde at 
nudging åpner for en teknokratisk styreform. De som trekker i trådene er ikke valgte 
politikere som i et politisk demokrati, men profesjonelle “påvirkningsagenter” som 
har kunnskapen om menneskesinnet som sitt “våpen”. Selv om disse kan være styrt av 
ideelle motiver, som å redusere miljøproblemer eller få folk til å tilpasse seg en 
sunnere livsstil, kan mangel på gjennomsiktighet og åpen dialog være et problem. 
Dette blir tydelig om en sammenholder med Martinsens begrep om svak paternalisme 
omtalt over. Den svake paternalismen fordrer at den som påvirker skal kunne 
overbevise gjennom samtale og gode argumenter i en dialog med den som skal 
påvirkes. Siden relasjonen mellom valgarkitekter og de som velger er langt mer 
anonym og distansert kan vi ikke på samme måte være sikker på at de befinner seg i 
samme verden når det gjelder verdier og erkjennelse: 
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Choice architects can project the values and preferences of their conceptions of 
ideal decision-makers onto those who are nudged. There is no guarantee that these 
projections are in line with what users actually prefer to choose. (Selinger og Whyte 
2011:929) 

Morozov knytter nudging til det han kaller ”solusjonisme”. Denne kan betraktes 
som en variant av det Max Weber forbinder med økende instrumentell rasjonalitet: Et 
samfunn fullt av diskrete og subtile hint om hvordan dets borgere skal forholde seg i 
ulike situasjoner. Dette kan kanskje betraktes som nye skritt inn i formåls-
rasjonalitetens jernbur, skritt som mer og mer reindyrker en form for fornuft og 
tvinger folk inn i en bestemt tankebane. 

Nudging is solutionism by other means. Turning something into a nudge by mere 
technocratic fiat presumes social consensus- over both ends and means – where it 
may not yet exist. As nudges proliferate, dissenting views over what needs to be done 
(and how) might indeed evaporate, but this should not be taken as an indication that 
the nudge in question has worked. Its presumed effectiveness is likely to be the result 
of a forced consensus rather than the outcome of genuine deliberation. (Morozov 
2013:199). 

 
Hvor nyskapende er nudge-samfunnet? 
 
I lys av det som er skrevet foran om nudging som en strategi for samfunnsendring 

kan det være grunn til å spørre om dette representerer en radikalt ny måte å påvirke 
samfunnsmedlemmers valg på. Et svar på dette kunne være at det virkelig nye her er 
koblingen til smart teknologi eller ”Big data”. Dette betyr nye muligheter, men selve 
den kunnskapen som ligger til grunn for påvirkningen (adferdspsykologien) har vært 
anvendt lenge. Den er benyttet i holdningskampanjer, men ikke minst utnyttet 
kommersielt ved markedsføring av ulike varer og tjenester. Sånn sett plasserer 
nudging seg nær opp til gamle endringsmetoder, som informasjonskampanjer og 
suggererende reklame.  

En alternativ innfallsvinkel kan være å knytte an til en mye referert modell innen 
organisasjonsteorien; Amitai Etzionis typologi for relasjonen mellom ledere og 
underordnede. Denne handler i utgangspunktet om forhold i organisasjoner, men den 
kan også overføres til å betrakte forholdet over- og underordningsforhold på 
samfunnsnivå. Etzioni argumenterte for at med utviklingen av et den moderne, 
demokratiserte kapitalismen avløses feudale relasjoner av instrumentelle (basert på 
kontraktsfestede bytteforhold) til å bli mer verdibaserte og baseres på utvikling av 
tillit og lojalitet. Den særegne kombinasjonen av frihet og paternalisme som nudging 
sies å representere kan betraktes som en ny relasjon mellom styrere og styrte. Dette er 
vist i tabellen under som er en utvidet versjon av Etzionis opprinnelige: Kanskje 
kunne vi si at nudging dreier seg om kombinasjonen av veiledende ledelse eller 
ekspertise og smidig ettergivenhet. Med smidig tenker jeg her på at en viser lydhørhet 
og evne til tilpasning, men da etter en plan eller et mønster. Ordet smidig passer 
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derfor bedre enn ”fleksibel” som assosierer til det å tilpasse seg mer udifferensiert 
eller på en lydig måte.  

 
Etzionis typologi for ”balanserte” relasjoner i organisasjoner  
 
 Form for ettergivenhet 

Fremme- 
gjørende 

Beregnende Moralsk Smidig	  

Form for 
ledelse 

Tvingende  Herre-trell 
(feudal) 

   

Gjen-
gjeldende  

 Arbeids-
kontrakt 

  

Normativ    Lojalitet  

Veiledende    Nudging 

Kilde: Etzioni 1961(med tilføyelse av S.H.)  
 

Etzioni representerer en posisjon som er svært interessant i diskusjonen om 
nudging. I amerikansk samfunnsdebatt har han markert seg som en toneangivende 
representant for det som kalles ”A communitarian perspective”. Dette framstår som et 
kritisk alternativ til mer utilitaristiske eller liberalistiske posisjoner. Et sentralt bidrag 
i denne debatten var Etzionis insistering på at velfungerende samfunn ikke kan 
baseres utelukkende på prinsippet om valgfrihet på et kapitalistisk marked, de må ha 
en balanserende ”moralsk dimensjon”. (Etzioni 1988) Authentic communities, ones 
that are responsive to the ”true needs” of all community members, reflect the 
appropriate balance of order and autonomy. The traditional contradiction between 
order and autonomy can be minimized by responsiveness that considers the 
community’s historical position. When centripetal forces pull too much toward order, 
an emphasis must be placed on autonomy. When centrifugal forces pull too much 
toward autonomy, order must be given greater weight. (Etzioni, 1995:1) 

Ut fra Etzionis posisjon kunne vi anta at han ville betrakte det at nudging er tuftet 
på “libertarian values” som problematisk. Hvis vekten på frihet og individualisme 
ikke balanseres med “communitarian values” er det fare for at de sentrifugale kreftene 
blir for sterke. Dermed er det også risiko for en form for samfunnsmessig 
desintegrasjon eller fragmentering. Et avgjørende spørsmål blir hvorvidt 
kombinasjonen med paternalisme utgjør en tilstrekkelig motvekt. Det er grunn til å 
tvile på om Etzioni ville anerkjenne dette som nok til å utvikle en reell moralsk 
dimensjon og et fungerende samfunnsmessig felleskap. 
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Avslutning 
 
Utgangspunktet for dette notatet var følgende diagnose: Folk tar mange beslutninger 
som verken er effektive eller etiske, som ikke bidrar til å realisere egne mål og 
interesser på en effektiv måte og heller ikke understøtter samfunnsmessige hensyn. 
Jeg har tatt for meg bidrag der en vurderer Nudging som mulig medisin mot dette 
problemet. Når det er vanskelig å oppnå politisk enighet om eller legitimitet for å ta 
store, dramatiske beslutninger - for eksempelvis ”å få til det grønne skiftet” kan en 
løsning være å komme i inngrep med mikrobeslutninger – å satse på at borgerne 
enkeltvis tar små skritt i riktig retning. Jeg har pekt på at det er uenighet om dette kan 
skape endringer som virkelig monner. Kanskje vil det ha som en uheldig sidevirkning 
at folk tenker ”når jeg omhyggelig har sortert mitt eget avfall, har jeg gjort mitt”.  

Noen vil innvende mot Nudging som strategi at den er alt for snill og mild, den 
bare stryker folk med hårene (”to go with the grain”). Andre kan oppfatte at det som 
er mest bekymringsfullt ved nudging, er at det til tross for at det ikke representerer 
noen graverende form for manipulering, som påvirkningsmetode virker på en litt 
”sneaky” måte. Kanskje vil valgarkitektene, ansporet av en begynnende suksess 
teppebombe samfunnet med praktiske veivisere og smarte dingser rettet mot det travle 
hverdagsmennesket. Disse vil virke i det stille og nokså friksjonsløst gli inn i 
dagliglivet slik at vi nesten umerkelig, men nokså kontinuerlig dyttes og dultes. I 
teorien kan data om våre små manøvre også registreres i store databaser og utnyttes til 
overvåkingsformål eller markedsføringsframstøt. Dette er kanskje ikke en 
framtidsdystopi av Orwellske dimensjoner, men muligens en ”lett-versjon”, en 
grøsser med arbeidstittel ”Psykologiarkitektene kommer”.  
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Vedlegg 
 
Sporing av den “gladlaksen” jeg spiste til middag 19.januar 2016 
 
Kode: 140578 
 
Din Gladlaks ble klekket hos Lerøy Belsvik  
- og har vokst opp på Høybuvika i Sunndalsfjorden. 
 
ALT OM DIN GLADLAKS 
STAMFISK 
Avlstasjon 
Stofnfiskur 
Stamme 
Stofnfiskur 
 
 
FÔRING 
Stadium Leverandør Type Første dag 
Landanlegg Ewos Ewos start 015, 0,6 mm 04.12.2013 
Landanlegg Ewos Ewos start 040, 0,9 mm 18.12.2013 
Landanlegg Ewos Ewos start 1, 1,3 mm 14.01.2014 
Landanlegg Ewos Ewos yngel 5, 1,7 mm 25.02.2014 
Landanlegg Ewos Ewos yngel 15, 2,2 mm 25.03.2014 
Landanlegg Ewos EWOS Smolt 30, 2,8 mm 04.05.2014 
Landanlegg Ewos Adapt Limno 30, 2,8 mm 21.06.2014 
Sjøanlegg Ewos ADAPT MARINE 50 40A 500, 3 mm 11.07.2014 
Sjøanlegg Skretting Spirit ST HH 75-50A, 3 mm 12.08.2014 
Sjøanlegg Ewos Opal 200 40A, 4 mm 01.09.2014 
Sjøanlegg Ewos OPAL-110 500 50A , 5 mm 02.11.2014 
Sjøanlegg Ewos Robust-110 50A 500, 7 mm 30.11.2014 
Sjøanlegg Ewos Opal 110 n-3 1000 30A 03.01.2015 
Sjøanlegg Skretting Select Protec Ø1200 50A, 9 mm 09.04.2015 
Sjøanlegg Ewos Slice 10mg/kg 1000 18.04.2015 
Sjøanlegg Skretting Select Premium 1200 50A, 9 mm 05.05.2015 
Sjøanlegg Skretting Select Premium 2500 50A 27.09.2015 
Sjøanlegg Skretting Select Premium 2500 30A 15.10.2015 
Sjøanlegg Biomar Power 2500 NP H03 50A 19.10.2015 
Sjøanlegg Skretting Select Protec 2500 30A 10.11.2015 
Sjøanlegg Skretting Protec 2500 30A, 9 mm 16.12.2015 
 
LANDANLEGG 
Klekkeri 
Lerøy Belsvik 
Lisensnummer klekkeri 
13964 
 
Smoltanlegg 
Lerøy Belsvik 
Lisensnummer smolt 
13964 
Snitt størrelse av smolt 
78 g 
SJØANLEGG 
Lokalitet 
1401-Høybuvika 
Lisensnummer 
12890 
Lokalitetsnummer 
12890 
Navn på fjord 
Sunndalsfjorden 
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Fisk satt i sjøen 
10.07.2014 
Mærdnummer 
0219 
Tetthet i mærd 
7 kg/m³ 
Siste foringsdag 
05.01.2016 
Temperatur ved siste foring 
8.6 °C 
Brønnbåt 
Frøystrand 
Registreringer fiskehelse 
IPN 
HSMB 
Les mer om sykdommer » 
 
BEHANDLING 
Stadium Type Navn Start Slutt 
Landanlegg Desinfection Buffodine 03.10.2013 03.10.2013 
Landanlegg Vaksinering Pentium Forte Plus 03.06.2014 04.06.2014 
Sjøanlegg Lus Hydrogen peroxide 16.02.2015 17.02.2015 
Sjøanlegg Lus Emamektin 10 mg/kg Ewos 18.04.2015 28.04.2015 
Sjøanlegg Lus H2O 05.11.2015 10.11.2015 
Les mer om medikamenter og vaksiner » 
 
PAKKING 
Pakkeri 
Innovamar ST-423 
Godkjenningsnummer 
ST-423 
Slaktedato 
14.01.2016 
Partinummer 
500061 
Kjernetemperatur i fisk ved slakt 
2 °C 
KVALITET 
Analyse dato 
10.11.2015 
Farge 
Salmofan fargelinjal: 27 
Pigment: 7.4 mg/kg 
Kondisjonsfaktor 1.27 

 
MER OM GLADLAKS 
Hva er Gladlaks? 
Bekjempelse av lakselus 
Nullvisjon på rømming 
Spørsmål vi ofte får 
Full åpenhet, full matglede 
  Dette spiser laksen 
 
VÅRE GLADLAKS 
  Gladlaks provence 
  Gladlaks kreolsk 
  Gladlaks naturell 
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Vedlegg	  2	  
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