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ABSTRAKT 

 

Samtidigt som konsekvenserna av förändringar i klimatet blivit alltmer uppenbara för varje år som 

gått är det tydligt att en stor del av miljö- och klimatproblematiken grundas i ohållbara beteenden 

hos en minoritet av världens befolkning. Ett viktigt steg mot en hållbar utveckling är därför att 

förändra dessa beteenden och göra dem mer hållbara. Nudging, en teori om människors 

beslutsfattande och beteendeförändring, syftar till att arrangera en valsituation på ett sätt som gör 

det enkelt att fatta önskvärda beslut. Denna uppsats undersöker nudgings potential att uppmuntra 

till mer miljövänligt och resurssnålt beteende genom att studera huruvida skyltar kan påverka 

människor att använda mindre pappershanddukar vid toalettbesök. Resultaten från undersökningen 

visar att en skylt kan skapa en statistiskt signifikant minskning i pappershandduksanvändning.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 HÅLLBAR UTVECKLING OCH UTVECKLINGSSTUDIER 

Konsekvenserna av mänskligt framkallade klimatförändringar blir tydligare för varje år som går. Sedan 

publikationen av Bruntlandrapporten år 1987 och FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio år 1992 

har arbetet för hållbar utveckling blivit en integrerad och naturlig del av både internationell och 

nationell politik. Trots ytterligare ett antal internationella politiska satsningar visar dock forskning på 

hur situationen för miljö och klimat istället har förvärrats under de senaste åren (Anderson, 2012: 16). 

Det är tydligt att majoriteten av alla utsläpp sedan år 1850 är orsakade av världens rikare länder, vilka 

är bebodda av mindre än 20 % av världspopulationen, och att denna miljöpåverkan leder till 

klimatförändringar som till exempel orsakar extremväder, höjda havsnivåer och skadar världens 

ekosystem (Stilwell, 2012: 41f). Det står vidare klart att de som drabbas först och hårdast av 

klimatförändringarna är den fattigare delen av världens befolkning (Royal Society, 2014: 42, Stilwell, 

2012: 41f). På grund av detta anser vissa forskare att åtgärder för hållbar utveckling bör betraktas som 

fattigdomsbekämpning (Vira, 2015: 774).  

 

Denna undersökning utförs inom ämnet utvecklingsstudier vars utgångspunkt är normativt på så vis att 

det behandlar frågor om att förbättra människor liv. Mer precist är det gemensamma temat inom detta 

ämne livsstandarden inom länder vilka kan benämnas som postkoloniala eller den globala södern 

(Sumner, 2006: 645). Hur människor i världens rikare länder agerar har konsekvenser för människor i 

världens fattigare länder, bland annat i from av ovannämnda klimatförändringar. Utifrån detta 

perspektiv är de miljömässiga ambitionerna inom hållbar utveckling tydligt sammanvävt med de 

teoretiska grunderna inom utvecklingsstudier.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

En stor del av miljö- och klimatproblematiken grundas i ohållbara beteenden utförda av en minoritet 

av världens befolkning. Ett viktigt steg mot en hållbar utveckling är därför att förändra ohållbara 

beteenden till mer hållbara. Forskning rörande människors beslutsfattande har legat till grund för en 

teori gällande beteendeförändring, kallad nudging (Mont et al. 2014: 11ff). Syftet med nudging är att 

skapa en valsituation där det önskvärda beslutet blir enkelt att fatta (Mont et al. 2014: 7). En nudge är i 

många fall billig och enkel att implementera samt begränsar aldrig individers frihet (Thaler & Sunstein, 

2008: 6, Mont et al. 2014: 44). Potentialen för nudging som en del av hållbar utveckling är lovande och 
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det är därför intressant att undersöka vidare inom vilka områden nudging kan öka utförandet av 

hållbara beteenden.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om nudging har potential att förändra ett beteende till ett 

som är mer ekologiskt hållbart. Frågeställningen som denna uppsats ämnar besvara är: Kan nudging 

användas för att uppmuntra till mer miljövänligt och resurssnålt beteende? 

 

 

2. TEORI OCH BAKGRUND 

 

2.1 NUDGING 

Nudging grundar sig på en idé kring valarkitekturens påverkan på människligt beteende. 

Valarkitekturen syftar till utformningen av den kontext inom vilken en människa tar beslut och hur 

valarkitekturen ser ut kan påverka vilka val människor gör (Mont et al. 2014: 14f).  Thaler och Sunstein 

(2008) definierar en nudge som en aspekt av valarkitekturen som förändrar människors beteenden på 

ett förutsägbart sätt, utan att några alternativ förbjuds eller att de ekonomiska incitamenten tydligt 

förändras. En nudge är därmed inte tvingande eller förbjudande, utan är något som enkelt och billigt 

kan undvikas (Thaler & Sunstein, 2008: 6). Det finns ett flertal olika så kallade nudgingverktyg som kan 

användas för att påverka individers val. Några exempel är förbestämda standardalternativ, varningar, 

påminnelser, förenklad information, att uppmärksamma om sociala normer samt förändringar i layout 

och funktion (Mont et al. 2014: 15). Nudges finns överallt och detaljer som kan tyckas små eller 

obetydliga i teorin kan i verkligheten ha stor inverkan på människors beteenden. Det går i många fall 

inte att utforma en valarkitektur på ett ”neutralt” sätt, utan utformning av en sådan kommer alltid att 

påverka människors beslutsfattande och beteende (Thaler & Sunstein, 2008: 3, 252). 

   

Logiken bakom nudging bygger på ett ifrågasättande av tanken på människor som rationella och 

nyttomaximerande varelser med obegränsad förmåga att bearbeta information (Mont et al. 2014: 11f). 

Detta antagande menar att oavsett hur något presenteras eller vilken situation en person befinner sig 

i, kommer denna att göra de val som är mest fördelaktiga för en själv. På senare tid har dock ett flertal 

studier ifrågasatt och visat på felaktigheter kring dessa påståenden om mänskligt beslutsfattande 

(Gravert & Kurz, 2017: 1, Thaler & Sunstein, 2008: 7). Ett av de mest omskrivna arbetena inom detta 
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område är utfört av Daniel Kahneman (2011) där han visar på hur människors tänkande är indelat i två 

system som han kallar System 1 och System 2. System 1 är igång när vi utför handlingar som sker 

automatiskt, går snabbt och som vi inte behöver reflektera över, till exempel när vi borstar tänderna. 

System 2 är i gång när vi är mer rationella och eftertänksamma, till exempel när vi beräknar en 

matematisk fråga (Kahneman, 2011: 20ff).  Många av våra vardagliga handlingar sker med hjälp av 

System 1 och detta system påverkas av snedvridningar som förhindrar rationella beslut (Kahneman, 

2011: 20ff, Thaler & Sunstein, 2008: 21). Ett exempel på en sådan snedvridning är psykologisk 

diskontering, vilket innebär att individer tenderar att lägga större vikt vid de kortsiktiga 

konsekvenserna av sina beslut än vid de långsiktiga (Mont et al. 2014: 17).  Med andra ord har människor 

således en begränsad rationalitet och gör därmed inte alltid medvetna val, utan påverkas av 

snedvridningar och använder mentala genvägar och vanor i sitt beslutsfattande (Mont et al. 2014: 11).  

 

Av detta framgår att nudging är mer passande och effektfullt i vissa situationer än andra. Framförallt 

tycks nudging vara extra passande i de situationer där System 1 är drivande, eftersom sådana 

situationer är mer utsatta för snedvridningar. System 1 är drivande när vi utför handlingar på rutin och 

forskning visar på att cirka 45 % av människors vardagliga handlingar sker rutinmässigt (Mont et al. 

2014: 17ff). Det finns därmed ett stort område inom vilket nudging kan tillämpas. Nudging är även 

passande i en del situationer där konsekvenserna av en persons agerande är otydliga. Det handlar 

särskilt om att problem med självbehärskning är tydligt vid situationer där val och konsekvenser av 

desamma är skilda i tid (Thaler & Sunstein, 2008: 72f). Detta är speciellt problematiskt i förhållande till 

hållbar utveckling eftersom konsekvenserna för miljö och klimat av en individs agerande sällan är 

tydliga (Thaler & Sunstein, 2008: 185). 

 

Potentialen för att använda nudging har uppmärksammats under de senaste åren och har börjat 

tillämpas allt mer inom området hållbar utveckling (Mont et al. 2014: 7, 71). Hållbar utveckling är ett 

speciellt passande område för nudging eftersom en stor del av världens miljöproblematik grundar sig i 

individers vardagliga ohållbara beteenden. Dessa beteenden är i vissa fall svåra att förändra just 

eftersom de sker rutinmässigt eller påverkas av snedvridningar som gör att även de som vill agera mer 

miljövänligt inte alltid gör det. Gällande miljöproblematik finns det en tydlig skillnad mellan individers 

värderingar och deras handlingar och det har visat sig svårt att omsätta den teoretiska hänsyn 

människor har för miljön till hållbara beteenden (Blake 1999: 257ff). Nudging kan vara ett sätt att 

minska denna skillnad. Nudging kan visserligen anses som en otillräcklig åtgärd för att komma till rätta 

med de stora miljö- och klimatproblem världen idag står inför, men effekten av små förändringar bör 

inte förringas och faktum är att allt fler studier om nudgings möjlighet att uppmuntra hållbara 
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beteenden har visat på positiva resultat (Centre d’analyse stratégique 2011: 1, Thaler & Sunstein, 2008: 

196). Nudging är en användbar strategi för att främja beteendeförändringar i vissa situationer, men bör 

inte ses som ett verktyg som självständigt skapar en hållbar utveckling. Nudgings främsta potential 

ligger i dess möjlighet att förstärka andra politiska verktyg och rikta sig mot de rutinmässiga beteenden 

andra styrmedel inte kommer åt (Mont et al. 2014: 8, 71). 

 

2.2 PAPPERSFÖRBRUKNING SOM MILJÖPROBLEM 

Industrisektorn för papper och pappersmassa är en av de industrisektorer som orsakar mest utsläpp av 

växthusgaser (OECD 2001: 218). Vidare är pappersförbrukningen per capita i Sverige ungefär 250 kg/år, 

vilket kan jämföras med världsgenomsnittet på 50 kg/år (Malmberg, 2015: 39). Till denna 

pappersförbrukning hör bland annat de engångspappershanddukar som återfinns på många offentliga 

toaletter. 1  Individens beslut om pappershandduksanvändning på offentliga toaletter sker troligtvis 

inom System 1 och borde därför vara ett område där beteenden kan påverkas med hjälp av nudging. 

Tidigare studier kring minskning av pappersanvändning med nudging har visat positiva resultat. 

Exempelvis ändrade amerikanska Rutgers University standardinställningarna på sina skrivare från 

enkel- till dubbelsidig utskrift, vilket resulterade i att 7 miljoner papper sparades under en termin 

(Centre d’analyse stratégique, 2011: 4). Att minska användningen av just pappershanddukar eller 

servetter med hjälp av nudging tycks outforskat och vad författaren kunnat finna har inga sådana 

undersökningar gjorts. Att undersöka nudgings effekt på användning av pappershanddukar är därför 

intressant av två anledningar: Dels därför att pappersförbrukning är en stor del av dagens 

miljöproblematik och dels därför att frågan tycks outforskad i förhållande till nudging.  

 

3. INTERVENTION  

 

3.1 SKYLT SOM NUDGE 

En form av nudging är att presentera förenklad information, påminnelser eller varningar som möjliggör 

för individen att direkt agera baserat på informationen som givits. För att ha störst effekt på människors 

beslut ska informationen presenteras på ett lättbearbetat vis och ges i ett passande sammanhang 

(Mont et al. 2014: 15, 25). Ett sätt att presentera sådan förenklad information är med uttänkta och 

                                                                 

1 I denna uppsats syftar ordet toalett alltid till själva toalettrummet och aldrig till själva toalettstolen.  
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välplacerade skyltar. Tidigare studier som använt sig av skyltar för att uppmuntra hållbara beteenden 

har visat positiva resultat inom flera miljöområden, bland annat energi, sopsortering och nedskräpning 

(Sussman & Gifford 2011, Sussman et al. 2013, Reiter&Samuel 1980). 

 

 

3.2 SKYLT 1 OCH SKYLT 2 

För denna undersökning skapades två olika sorters skyltar. Skyltarna utformades utifrån teorier kring 

hur människor bearbetar meddelanden, tidigare studier kring användande av  

skyltar för beteendeförändring samt användandet av sociala normer som ett nudgingverktyg (se 

avsnitt 3.3-3.5). 

  

 

 

3.3 KOGNITIVT FLYT 

För att öka chanserna för att ett budskap tas emot positivt och uppfattas som trovärdigt är det viktigt 

att mottagaren kan bearbeta meddelandet med kognitivt flyt. När vi avläser ett meddelande gör 

System 1 en automatisk bedömning av huruvida meddelandet är lätt eller svårt att bearbeta. Är 

meddelandet lätt att ta till sig har det bearbetats inom System 1 och det sker ett kognitivt flyt. 

Uppfattas meddelandet som svårbearbetat krävs insatser från System 2 och det sker en kognitiv 

Bild 1: Skylt 1     Bild 2: Skylt 2 
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ansträngning. För att uppnå kognitivt flyt i ett meddelande bör det innehålla upprepningar, vara tryckt 

i tydlig och lättläst skrift, använda sig av priming 2  samt ha positiva anspelningar. När vi upplever 

kognitivt flyt känns det meddelande vi läser mer bekant, bättre och mer trovärdigt (Kahneman, 2011: 

59f). Om bedömningen görs att ett meddelande är kognitivt ansträngande och kräver insatser från 

System 2, så riskerar meddelandet att anses mindre trovärdigt eller till och med förbises helt och inte 

bli läst. Det var därför viktigt att skyltarna utformades så att de kunde läsas med kognitivt flyt. Detta 

ökar chanserna för skylten att bli läst och därmed att människor tar till sig och hörsammar skyltens 

meddelande – att minska pappersanvändningen. De fyra grundläggande momenten för kognitivt flyt 

(enligt Kahneman, 2011: 59f) används på liknande vis inom de två skyltarna, vilket redogörs för nedan. 

 

3.3.1 UPPREPNING 

Båda skyltarna har korta, tydliga meddelanden som innehåller upprepade ordföljder, ord och budskap. 

Skylt 1 (se Bild 1) uppmanar läsaren att använda mindre papper tre gånger och påminner om kopplingen 

mellan pappersanvändning och miljökonsekvens två gånger. Skylt 2 (se Bild 2) uppmanar läsaren att 

använda mindre papper tre gånger och använder ordföljden ”spara på miljön” tre gånger.  

 

3.3.2 TYDLIG OCH LÄTTLÄST SKRIFT 

Skyltarna hade en tydlig och lättläst skrift och var av storlek A4. Vidare placerades skyltarna direkt på 

pappershanddukshållaren3 så att de skulle vara nära den person som tog papper. Textstorleken var 

därmed passande och tydlig i förhållande till pappersanvändaren. Tidigare studier har visat att effekten 

av en skylt blir större när skylten är större (Sussman & Gifford, 2012: 597). För denna undersökning var 

det dock inte möjligt att trycka skyltar i större format på grund av pappershanddukshållarnas 

begränsade storlek. Detta behövde även vägas mot att tidigare studier funnit att skyltens placering är 

nästintill lika viktig som skyltens design. En skylt får störst effekt på beteenden om den är placerad så 

den läses precis innan en har möjlighet att utföra det beteendet (Sussman & Gifford, 2012: 597). Om 

undersökningen haft mindre resursmässiga begränsningar så hade det kunnat vara möjligt att trycka 

en betydligt större skylt och placerat den på till exempel väggen i badrummet. I många av toaletterna 

var dock väggutrymmet i närhet av pappershanddukshållaren ändå inte så pass stort att en särskilt 

mycket större skylt än A4-format hade fått plats. Skyltens placering hade i så fall hamnat ännu längre 

                                                                 

2 För definition av priming, se avsnitt 3.3.3. 

3 För exempel se Bild 1 och 2 i appendix. 
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ifrån pappershanddukshållaren och därmed också längre ifrån platsen för beteendet som önskas 

påverkas. Det är också så att många av toalettrummen var små i storlek och en större skylt än A4-

format kan då göra att texten blir för stor att avläsa enkelt på det avståndet. Valet av A4-format för 

skyltarna är därför passande för denna undersökning. För att få en tydlig och lättläst text är det även 

fördelaktigt om budskapet trycks på högkvalitativt papper, vilket maximerar kontrasten mellan 

bokstäver och bakgrund (Kahneman, 2011: 63). På grund av resursmässiga begränsningar var detta inte 

möjligt i denna undersökning. Däremot så laminerades skyltarna. Detta gjordes dels för att minska 

risken för att skyltarna skulle blir förstörda av till exempel vattenstänk, men dels också för att skyltarna 

skulle uppfattas som mer ”officiella” och därigenom uppfattas som mer trovärdiga. Vidare har studier 

visat på att text skriven i fetstil anses mer trovärdig (Kahneman, 2011: 63). Skyltarnas huvudbudskap 

skrevs därför i fetstil.  

 

3.3.3 PRIMING 

Det tredje sättet för att uppnå kognitivt flyt är priming. Priming beskriver hur associationsmekanismen 

inom System 1 fungerar. Studier kring priming har kunnat belägga att människor har ett associativt 

minne, vilket innebär att när en tanke aktiveras kommer många andra tankar och associationer att 

också bli aktiverade (Kahneman, 2011: 51ff). Detta gör att även subtila influenser kan underlätta för 

tankegången att gå i en viss riktning (Thaler & Sunstein, 2008: 69). Hur priming fungerar påverkade 

valet av färg och bilder i skyltarna. Båda skyltarna är tryckta i svart text, men har en grön huvudbanner 

och den gröna färgen dominerar i båda skyltarnas bilder. Valet av den gröna färgen baseras på tänkta 

associationer till denna färg, såsom natur, miljö och hållbarhet. Bilderna, vilka föreställer träd 

respektive en glad smiley, valdes också utifrån tanken om priming. Bilden på träden antogs väcka 

likande associationer som den gröna färgen, det vill säga, natur och miljö och ansågs passande i denna 

kontext eftersom det är just minskning av papper skylten uppmanar till. Bilden valdes även utifrån 

tanken att den bidrar till att minska gapet mellan handling och konsekvens. Detta budskap kan tänkas 

bli tydligare i kombination med texten. Då texten på skylten lyder ”spara på miljön” kan det i 

kombination med bilderna på träden tänkas leda till tanken om att spara på just träden. Av det skapas 

en tydlig koppling mellan ens pappersförbrukning och dess påverkan på naturen. Denna koppling fyller 

en viktig funktion eftersom att när konsekvenserna av ens agerande blir tydligare minskar problem med 

självbehärskning (Thaler & Sunstein, 2008: 72f). Av detta följer att chanserna ökas för att en agerar i 

enlighet med sina värderingar. Allt detta gör att skylten kan bidra till att minska gapet mellan värdering 

och handling. För att uppnå önskad effekt i detta fall kräver dessa associationer att pappersanvändarna 

anser det önskvärt att spara på miljön. 
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Bilden på Skylt 2 valdes baserat på effekten av priming samt vikten av positiva anspelningar för 

kognitivt flyt. Även om smileyn är en tecknad illustration baseras den på ett människoansikte. En 

tidigare studie om priming fann bevis för att om en person såg en bild som visade en människas ögon i 

samband med att de gjorde ett val, ökade chanserna för att de förbättrade sitt beteende (i enlighet 

med vad som ansågs gott beteenden i det sammanhanget). Detta antogs bero på att personen som såg 

bilden upplevde sig vara bevakad (Kahneman, 2011: 57f). Bilden i Skylt 2 är som sagt inte ett verkligt 

fotografi, men liknande associationer skulle kunna uppkomma även i denna undersökning och på så 

sätt påverka människor till att agera i enlighet med det beteendet skylten uppmanar till.  

 

3.3.4 POSITIVA ANSPELNINGAR 

Framförallt bör bilden i Skylt 2 dock leda till associationer om glädje. Att skylten har positiva 

anspelningar är en viktig del i att skylten bearbetas med kognitivt flyt. Utöver bilden i Skylt 2 kan även 

den gröna färgen samt rubriken i båda skyltarna bidra till att läsaren uppfattar skyltarna som positiva. 

Grön färg associeras nämligen med något positivt, till skillnad från exempelvis röd som ofta associeras 

med en varning eller något dåligt (Mont et al. 2014: 25, Thaler & Sunstein, 2008: 82). Utöver detta lyder 

rubriken i båda skyltarna ”vänligen använd mindre papper”, vilket antas uppfattas som en positiv samt 

artig formulering. Att en skylt uppfattas på det viset har enligt tidigare studier visat sig viktigt för att 

minska risken för att istället få en omvänd reaktion från läsaren (Sussman & Gifford, 2012: 597). 

Sammantaget innebär detta, i varje fall utifrån Kahnemans perspektiv (Kahneman, 2011: 59f), goda 

chanser för att skyltarna kan bearbetas med kognitivt flyt. 

 

 3.4 ENKELHET OCH TYDLIGHET 

Tidigare studier kring skyltar som ett sätt att påverka beteenden har även funnit det viktigt att skylten 

är enkel, tydlig och har en kort och tydlig rubrik (Sussman & Gifford, 2012: 597f). Meddelandet på 

skyltarna var därför kortfattat, antalet illustrationer begränsat och det fanns en tydlig rubrik. Det finns 

även belägg för att användandet av bild i kombination med ett meddelande kan förenkla 

kommunikationen av meddelandet. Bilderna behöver dock väljas eftertänksamt och inte vara för 

många, annars kan de förvirra läsaren och försvåra mottagandet av meddelandet (Sussman & Gifford, 

2012: 597). Bilderna i Skylt 1 och Skylt 2 valdes utifrån tänkta priming-associationer beskrivet ovan 

(avsnitt 3.3.3) och då de var begränsade i antal tros de inte ha försvårat mottagandet av skyltarnas 

meddelande.  
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3.5 SOCIALA NORMER 

Slutligen utformades skyltarna även utifrån användandet av sociala normer som en nudge. Omfattande 

forskning har visat att människor tydligt påverkas av sociala normer och att dessa starkt påverkar 

människors beteenden (Schultz et al. 2008: 6). Användandet av sociala normer för beteendeförändring 

är därför ett effektivt nudgingverktyg (Sunstein, 2014: 586). Användningen av sociala normer som en 

nudge kan innebära att, vid en passande tidpunkt, informera om att de flesta människor gör eller tycker 

på ett visst sätt (Thaler & Sunstein, 2008: 64). En intressant aspekt av detta är att det visat sig att sociala 

normer kan ha effekt på beteenden även via ett tryckt meddelande (Schultz et al. 2008: 6, 18). En nudge 

kan alltså bestå av att, via att tryckt meddelande, informera om vad andra människor gör eller tycker 

(Thaler & Sunstein, 2008: 54, 65). En viktig skillnad, som görs tydlig i litteraturen kring användandet av 

sociala normer som nudge, är mellan beskrivande normer och föreskrivna normer. Beskrivande normer 

syftar till uppfattningar om vad de flesta människor faktiskt gör. Föreskrivna normer å andrasidan syftar 

till uppfattningar om vilka beteenden som anses lämpliga eller olämpliga (Schultz et al. 2008: 6). Att ge 

information om en beskrivande såväl som en föreskriven norm har visat effekt i beteendeförändring. 

Viktigt att beakta är att om många människor utför ett beteenden som inte är önskvärt fungerar det 

kontraproduktivt att delge den informationen. I ett sådant fall är det istället mer passande att informera 

om en föreskriven norm (Sunstein, 2014: 586). Denna undersökning utgick från antagandet att 

människor tenderar att använda mer papper än nödvändigt och att det fanns utrymme att minska 

användningen av pappershanddukar. I detta fall var det därmed inte lämpligt att informera om en 

deskriptiv norm rörande pappershandduksanvändning. På Skylt 2 skrevs därför en påhittad föreskriven 

norm som informerade att ”90 % av studenterna vid Uppsala universitet tycker det är viktigt att spara 

på miljön”. Beteendeförändringspotentialen av en föreskriven norm kan stärkas ytterligare om läsaren 

upplever gruppidentitet med den grupp normen refererar till (Schultz et al. 2008: 18f). Då experimentet 

utfördes på toaletter vid Uppsala universitet var det passande att referensgruppen i texten var just 

studenter vid universitetet. Det hade varit möjligt att även skriva en påhittad deskriptiv norm. 

Bedömningen gjordes dock att en påhittad deskriptiv norm löpte större risk för att ses som mindre 

trovärdig, vilket i så fall skulle minska skyltens effekt på pappersanvändning i önskvärd riktning. Studier 

har även visat på att tydligast effekt kan fås av att använda båda dessa normer i kombination (Cialdini 

2003: 108). Den utformningen valdes i detta fall bort för att uppfylla andra viktiga designaspekter så 

som att skyltens meddelande bör vara enkelt och tydligt. En föreskriven norm användes även som 

nudge inom Skylt 1 genom att skylten tydligt framförde vilket beteende som ansågs lämpligt. Detta 

mer subtila användande av en norm har tidigare använts som nudge och visat positiva resultat (Cialdini 

2003: 107). 
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4. METOD 

 

4.1 FÄLTEXPERIMENT  

Målet med denna undersökning var att undersöka om nudging, i form av en skylt, kan påverka individer 

till mer resurssnåla och hållbara beteenden, i detta fall att använda mindre pappershanddukar. För att 

kunna besvara detta valdes fältexperiment som metod. Eftersom målet med undersökningen var att 

undersöka beteendeförändring ansågs intervjuer eller enkäter inte lämpliga eftersom tidigare 

forskning visat att människor inte alltid svarar sanningsenligt och kan agera annorlunda i verkliga 

situationer än vad de angett i till exempel en enkät (Nyman, 2017). Experiment är även en av de mest 

passande metoderna för att belägga kausalitet (Esaiasson et al. 2012: 327). Ett helt renodlat experiment 

var i detta fall inte tids- eller resursmässigt möjligt och heller inte önskvärt. Ett mer renodlat 

experimentellt upplägg med full kontroll över experimentsituationen hade inneburit att experimentet 

behövt äga rum i en konstlad miljö, vilket medför tydliga begräsningar i resultatens generaliserbarhet 

till verkligheten (Esaiasson et al. 2012: 341). Ett fältexperiment utförs istället i en naturlig miljö där 

individerna som är med i experimentet ofta inte är medveten om att ett experiment utförs. 

Generaliserbarheten till verkliga situationer är därmed tydligt förstärkt i ett fältexperiment i jämförelse 

med ett experiment i en konstlad miljö där individerna är medvetna om att de deltar i ett experiment 

(Esaiasson et al. 2012: 343, 335f). Annat som utmärker att fältexperiment är att forskaren ofta har 

kontroll över orsaksvariabeln, men har inte möjlighet att utföra randomisering över vilka individer som 

är i experiment- respektive kontrollgruppen (Esaiasson et al. 2012: 336).  

 

4.2 VAL AV PLATS FÖR EXPERIMENTET  

Denna uppsats är avgränsad till att undersöka nudgings potential till beteendeförändring i Sverige. Mer 

precis utförs uppsatsens experiment i Uppsala vid Uppsala universitet. För denna undersökning är 

människor i Sverige lämplig grupp att testa teorin emot. För det första är Sverige ett av de länder i 

världen som har största ekologiskt fotavtryck per capita och trots politiska satsningar för hållbar 

utveckling fortsätter Sveriges materiella konsumtion och miljöpåverkan att öka (WWF, 2016: 78f, Mont 

et al. 2013: 9). Sveriges invånare är på så sätt en del av den befolkningsproportion som för tillfället bidrar 

främst till klimatförändringarna och därmed är i störst behov att beteendeförändringar i en hållbar 

riktning. För det andra antas människor fungera likartat gällande socialpsykologiska mekanismer och 

kognitiva funktioner (Esaiasson et al. 2012: 341). Då individers reaktioner på en nudge sker på en 

kognitiv nivå, bör resultat från denna undersökning inte vara begränsat till att endast gälla studenter 

eller människor i Sverige. 
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Mer precist ägde denna undersökning rum på Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet, i 

en sidokorridor med nio toaletter som låg belägen på bottenplan i nära anslutning till BMCs cafeteria. 

Denna sidokorridor hade bara en ingång och det fanns inga tvättutrymmen i själva sidokorridoren utan 

bara inne på toalettrummen. Det fanns flera orsaker till varför just dessa toaletter valdes för 

experimentet. För det första tycks nio stycken vara den högsta koncentrationen av toaletter inom 

Uppsala universitets lokaler. För det andra var besöksfrekvensen på dessa toaletter hög, speciellt i 

jämförelse med andra toaletter vid Uppsala universitet (baserat på kortare observationer utförda för 

detta experiment). Den höga besöksfrekvensen innebar ett större n på kortare observationstid. Ett 

större n ökar precisionen av resultaten samt är viktigt för att den statistiska inferenslogiken ska fungera 

(Teorell & Svensson, 2007: 130). För det tredje valdes dessa toaletter även eftersom de var centralt 

placerade i byggnaden och i närheten av cafeterian. Denna placering tänks öka chanserna för större 

spridning bland toalettbesökarna. Slutligen var dessa toaletter passande eftersom det var möjligt att 

sitta i närheten av dem och observera under experimentet, utan att det tydligt märktes. 

 

4.3 GENOMFÖRANDE 

Experimentet var indelat i tre experimenttillfällen. Under experimenttillfälle 1 var ingen nudge 

installerad, vid experimenttillfälle 2 var Skylt 1 uppsatt och under experimenttillfälle 3 var Skylt 2 

uppsatt. Experimentet hade därmed god kontroll över orsaksvariabeln. Varje experimenttillfälle gick 

till på likande sätt. Alla tre experimenttillfällen startades klockan 11:50 och avslutades klockan 14:20  

och utfördes på olika dagar. Starttiden sattes beroende av att dessa toaletter hade soptömning cirka 

11:30 varje dag och besöksfrekvensen på toaletterna verkade högst från denna tidpunkt och cirka två 

timmar framåt. Vid starten av varje experimenttillfälle sattes en ny soppåse ovanpå den befintliga 

sopsäcken på varje toalett. Att det satt en sopsäck över en annan var inget som märktes av. Detta 

gjordes för att endast papper som använts under experimenttillfället skulle räknas. Om det låg 

pappershanddukar slängda någon annanstans på toalett än i soppåsen plockades dessa upp och lades 

i den befintliga sopsäcken så att dessa inte senare skulle räknas med i antal använda pappershanddukar 

under experimenttillfället. Vid tillfälle 2 och 3 sattes även skyltarna upp i samband med detta. När det 

var färdigt började observationen. Om någon gick in på en toalett som fått en ny soppåse medan 

förberedelserna gjordes räknades dessa in bland antal toalettbesökare. Anledningen till observationen 

var för att kunna räkna hur många personer som besökte toaletterna. Experimentupplägg utan 

observationer övervägdes, men eftersom skillnad i antal besökare annars vore den mest troliga orsaken 

till skillnad i antal använda pappershanddukar togs valet att observera. Då går det att utesluta att 

skillnad i använda pappershanddukar mellan experiment- och kontrollgrupp inte är på grund av skillnad 

i antal besökare.  
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Alla personer som gick in i korridoren av toaletter räknades in i antal besökare. Det gjordes inga 

observationer om hur många personer som besökte vilken toalett. För att kunna observera obemärkt 

var det inte möjligt att vara placerad på ett ställe som kunde observera att de som gick in i korridoren 

sedan faktiskt också gick in på toaletterna. Antagandet togs att alla som går in i denna korridor endast 

gör det för att besöka toaletterna (eftersom det inte fanns något annat att göra i den korridoren). Även 

om det hade gått att observera finns det ingen garanti för att de som går in på en toalett faktiskt 

kommer behöva använda pappershanddukar. På grund av detta togs beslutet att alla som går in i 

korridoren räknas in i antal personer som använt papper. Jag har gjort antagandet att det inte finns 

anledning att misstänka någon systematiskt skillnad i just dessa aspekter mellan experiment- och 

kontrollgrupp. De få gånger en person inte räknades med i antal toalettbesökare var när en person 

endast gick in i korridoren någon sekund (troligen för att denne gått fel eller gick vidare till andra 

toaletter på grund av köbildning på just dessa toaletter). När observationen var färdig samlades de 

påträdda sopsäckarna in och vid experimenttillfälle 2 och 3 togs skyltarna ned vid detta tillfälle. 

Pappershanddukar som låg slängda på andra ställen än i soppåsen lades med i sopsäcken för att bli 

räknade. När allt var insamlat räknades samtliga använda pappershanddukar. Det var endast 

pappershanddukarna som funnits i pappershanddukshållarna som räknades. Andra former av papper 

som låg i soppåsarna, såsom toalettpapper eller servetter från cafeterian, såväl som annat slags skräp 

räknades inte.  

 

4.4 VARIABLER OCH OPERATIONALISERING  

Denna undersöknings oberoende variabel (x) är metoden nudging. Operationalisering av den 

oberoende variabeln är två skyltar (redovisade under avsnitt 3.), vilka är utformade utifrån hur tidigare 

studier anser att skyltar ska konstrueras för att få en effektfull beteendepåverkan. Undersökningens 

oberoende variabel är en dummy variabel och kan endast anta två variabelvärden, 1) det finns det en 

nudge installerad i experimentsituationen, eller 2) det finns inte en nudge installerad i 

experimentsituationen. Undersökningens beroende variabel (y) är hållbart beteende. 

Operationalisering av den beroende variabeln är beteendet pappersanvändning. Variabelvärden för 

den beroende variabeln är antalet använda pappershanddukar som finns på respektive toalett vid slutet 

av varje experimenttillfälle.  
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4.5 EVENTUELLA MÄTFEL 

Ett tänkbart osystematiskt fel som kan ha inträffat under experimentet är att det finns en risk att de 

som besökte toaletterna i samband med att experimenttillfället startade och slutade kan ha förstått att 

det pågick någon form av experiment, vilket i sådana fall kan ha påverkat deras agerande. Dessa 

besökare var dock endast en bråkdel av antalet besökare och utöver dessa personer var det endast 

lokalvårdschefen och intendenten vid BMC som var medvetna om experimentet. Detta antas därför 

inte ha någon påverkan på det slutgiltiga resultatet. Ett systematiskt mätfel som kan ha inträffat 

handlar om att experimenttillfälle 2 kan ha påverkat resultaten under experimenttillfälle 3. Det är 

möjligt att en person som besökte toaletten under experimenttillfälle 2 sedan även besökte toaletten 

under experimenttillfälle 3. Det är inte redovisat i litteraturen vilka långtidseffekter en nudge har, men 

en möjlig tanke är att denna person av detta har en annan reaktion på Skylt 2 i jämförelse med någon 

som ser skylten för första gången. Experimenten utfördes dock under kortare tidsintervaller om två 

timmar per tillfälle, vid toaletter centralt placerade i byggnaden. Jag bedömer det mindre troligt att 

detta fenomen var speciellt vanligt förekommande och därmed förmodligen inte något som snedvrider 

resultaten. En eventuell påverkan skulle i så fall enbart handla om experimenttillfälle 3 och inte kunnat 

ha någon effekt på utfallet vid experimenttillfälle 2. 

 

 

5. RESULTAT 

 

 Experimenttillfälle 1: 

Bas 

Experimenttillfälle 2: 

Skylt 1 

Experimenttillfälle 3: 

Skylt 2 

Antal personer 117 126 115 

Antal papper 378 352 343 

Medelvärde 3,2 2,8 3,0 

Tabell 1: Data 

 

I tabell 1 presenteras de data som insamlades under undersökningen tre experimenttillfällen. 

Tabellens nedersta rad anger respektive experimenttillfälles medelvärde. Medelvärdet för 

experimenttillfälle 1 (basvärdet, utan att någon nudging förekommit) är större än det för 

experimenttillfälle 2 (intervention, Skylt 1 installerad) och experimenttillfälle 3 (intervention, Skylt 1 
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installerad). Procentuellt är medelvärdet för experimenttillfälle 1 cirka 12,5 % högre än medelvärdet 

för experimenttillfälle 2 och cirka 6,3 % högre än medelvärdet för experimenttillfälle 3. Dessa resultat 

påvisade en skillnad mellan pappershandduksanvändningen vid bas-situationen jämfört med de båda 

senare experimenttillfällen när nudging användes i form av installerad skylt. Resultat visade minskad 

pappershandduksanvändningen vid nudging i form av en skylt. 

 

5.1 STATISTISK SIGNIFIKANS 

För att undersöka om en uppmätt skillnad skulle kunna vara orsakad av slumpen utförs ett statistiskt 

test för att undersöka om skillnaden är signifikant (Esaiasson et al. 2012: 337). För att beräkna om 

denna skillnad är statistiskt signifikant eller inte utfördes ett likelihood ratio test (LR test).4 Det var 

möjligt att beräkna signifikansen med ett LR test eftersom den studerade variabeln (antal använda 

pappershanddukar) kunde antas följa en Poissonfördelning. En Poissonfördelning är en diskret 

sannolikhetsfördelning som är passande i situationer där frekvensen av något räknas inom ett givet 

tidsintervall (Marchini, 2008: 4). Då tiden (t) var konstant inom alla tre experimenttillfällen var det 

möjligt att utgå från Poissonfördelning.    

 

 

                                                                 

4 Ett vanligt sätt att beräkna om en skillnad mellan två medelvärde är statistisk signifikant eller inte, är med 

formeln som beräknar konfidensintervallet för skillnaden mellan två medelvärden. Denna undersökning utförde 

inga individobservationer, det vill säga undersökningen samlade inte in data över hur många pappershanddukar 

varje individuell besökare använde. På grund av detta är det inte möjligt att beräkna standardavvikelsen och 

därmed kan denna formel inte användas. Att utföra individobservationer bedömdes omöjligt för detta 

experiment och antogs påverka undersökningen generaliserbarhet negativt. För att kunna utföra 

individobservationer hade experimentet behövt ske på en enstaka toalett som har hyfsat låg besöksfrekvens. 

Har toaletten hög besöksfrekvens finns risken att det är svårt att lyckas räkna använda pappershanddukar 

mellan varje toalettbesökare. Utförandet av individobservationer, speciellt vid en toalett med hög 

besöksfrekvens, ökar även risken för att besökare förstår att det pågår ett experiment (konsekvenserna av detta 

diskuteras i avsnitt 4). Om experimentet utförts på en toalett med låg besöksfrekvens är det även troligt att den 

toaletten är mer avskilt placerad än de toaletter som undersöktes i detta experiment. Vilket kan innebära att 

det finns en större avgränsning gällande vilka som använder den toaletten. Det i sin tur kan försämra urvalets 

representativitet. Slutligen resulterar ett sådant experimentupplägg i ett lägre n, vilket i sig försämrar 

experimentets generaliserbarhet. Ett lågt n kan även vara problematiskt i förhållande till möjligheten att 

beräkna den statistiska signifikansen. För att den statistiska inferenslogiken ska fungera bör antalet 

analysenheter inte vara färre än 100 stycken (Teorell & Svensson, 2007: 130). Inom ramen för denna uppsats är 

det inte troligt att sådant experimentellt upplägg skulle lyckas uppnå det antalet analysenheter. 
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5.2 HYPOTESTEST 

LR testet är ett hypotestest. Vid ett hypotestest formuleras två hypoteser, en nollhypotes (𝐻0) och 

en alternativhypotes ( 𝐻1 ). Ett hypotestest måste klargöra 1) vid vilka utfall som nollhypotesen 

accpeteras, och 2) vid vilka utfall som nollhypotesen förkastas och alternativhypotesen accepteras 

(Caseela & Berger, 2002: 373f). Denna undersökning utförde två separata LR test. Den första 

testfunktionen avgör om det finns en statistiskt signifikant skillnad i pappershandduksanvändningen 

mellan experimenttillfälle 1 och 2. Den andra testfunktionen avgör om det finns en statistiskt 

signifikant skillnad i pappershandduksanvändningen mellan experimenttillfälle 1 och 3. Båda 

testfunktionerna har en vald signifikansnivå på 5 %. Det kritiska värdet vid 5 % signifikansnivå är 3,841 

(enligt tabellen för Chi-tvåfördelning med en frihetsgrad, se MEDCALC, 2017). Genererar 

testfunktionen ett värde större än 3,841 är skillnaden statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 5 

%. Detta innebär att det är mindre än 5 % sannolikhet att den uppmätta skillnaden beror på slumpen, 

det vill säga det är mer än 95 % sannolikhet för att utfallet visar en verklig skillnad i 

pappershandduksanvändning när Skylt 1 respektive Skylt 2 är installerad. Vid sådana värden förkastas 

nollhypotesen och alternativhypotesen accepteras. Om värdet för testfunktionen är mindre 3,841 är 

skillnaden inte statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 5 %. I så fall accepteras nollhypotesen.   

 

5.2.1 TESTFUNKTION 1 

För denna uträkning ställdes följande hypoteser:  

𝐻0: installationen av Skylt 1 förändrar inte pappersanvändningen, vilket innebär att  

 

𝐻1:installationen av Skylt 1 förändrar pappersanvändningen, vilket innebär att  

 

LR-testfunktionen ger följande uträkning: 

 

 

Av detta erhölls värdet: 95,5911  
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Skillnaden i pappershandduksanvändningen mellan experimenttillfälle 1 och experimenttillfälle 2 är 

därmed statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 5 % (95,5911 > 3,841).  

 

5.2.2 TESTFUNKTION 2 

För denna uträkning ställdes följande hypoteser:  

𝐻0: installationen av Skylt 2 förändrar inte pappersanvändningen, vilket innebär att  

 

𝐻1: användningen av Skylt 2 förändrar pappersanvändningen, vilket innebär att  

 

LR-testfunktionen ger följande uträkning: 

 

 

Av detta erhölls värdet: 47,3072  

 

Skillnaden i pappershandduksanvändningen mellan experimenttillfälle 1 och experimenttillfälle 3 är 

därmed statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 5 % (47,3072 > 3,841). 

 

6. DISKUSSION 

 

Denna uppsats avsåg att belysa potentialen för att med metoden nudging påverka till miljömässigt 

mer hållbara beteenden. Den genomförda undersökningen visade att nudging, i experimentet 

genomfört med två olika skyltar, har möjlighet att påverka människors beteenden och få dem att 

agera mer miljövänligt och resurssnålt. Konkret visade experimenten effekten av nudging mot mer 

hållbart beteende vad gäller pappershandduksanvändning på toaletter. Genomförd litteratursökning 

har inte påvisat några tidigare publicerade studier av detta slag. Därmed bidrar undersökningens 
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resultat till att bredda kunskapen gällande vilka områden det finns potential att använda nudging 

inom, i förhållande till hållbar utveckling. Undersökningens resultat var i samklang med tidigare 

forskning kring nudging och användandet av skyltar för att förändra beteenden till mer hållbara. 

 

6.1 ORSAKSKRITERIER 

Denna undersökning var av förklarande karaktär och för att uppnå en god förklaring bör fyra 

orsakskriterier uppfyllas. Det första kriteriet är samvariation och syftar till att förklaringen ska kunna 

belägga att mer av x i genomsnitt leder till mer av y (Teorell & Svensson, 2007: 64). I detta fall innebär 

det att en skylt i genomsnitt leder till mer hållbart beteende, vilket undersöknings resultat visat belägg 

för. Det andra kriteriet för en god förklaring är tidsordning, vilket innebär att x måste uppträda för y i 

tid (Teorell & Svensson, 2007: 64). I denna undersökning manipulerades förekomsten av den 

oberoende variabeln och det följer av experimentets upplägg att x föregick y i tid. Det tredje kriteriet 

är isolering vilket innebär att kontrollera för alternativa förklaringsfaktorer (Teorell & Svensson, 2007: 

64). Vid experiment var det endast tid som skiljde mellan de tre experimenttillfällena, allt annat var 

lika. Det skilde endast ett fåtal dagar mellan de tre olika experimenttillfällena. Det förefaller därför 

inte troligt att det under denna tid inträffade något som gjorde att toalettbesökarna under de senare 

experiment systematiskt förändrats på ett sätt som skulle påverka hur många pappershanddukar de 

använt sig av. Vad författaren vet inträffade under denna period till exempel inga nationella eller 

lokala kampanjer gällande hållbart beteende, speciellt inte i förhållande till 

pappershandduksanvändning. Det förefaller heller inte troligt att populationen på BMC systematiskt 

skulle skilja sig åt mellan experimenttillfällena. En kortare analys av schemat för alla lokaler på BMC 

indikerade inga större skillnader mellan dagarna experimenten utfördes. Det fjärde kriteriet är 

mekanism, vilket syftar till att en god förklaring bör ge belägg för varför x leder till y (Teorell & 

Svensson, 2007: 64). Anledningen till att skyltarna ger önskad effekt kan förklaras med hjälp av 

tidigare forskning kring nudging. Sammantaget innebär detta goda belägg för att samtliga 

orsakskriterier är uppnådda och det finns därmed en god förklaring för orsakssambandet mellan 

undersökningens oberoende och beroende variabel. 

 

6.2 EFFEKTEN AV NUDGING  

Undersökningen visade att en enkel och liten nudge kan ge tydlig effekt. I detta fall kunde införandet 

av en skylt minska pappershandduksanvändningen med upp till cirka 12,5 %. Om detta bör betraktas 

som en stor eller liten skillnad kan diskuteras. I avsaknad av tidigare liknande underökningar finns 

ingen möjlighet att jämföra resultatet med tidigare data. I förhållande till de begränsade ekonomiska 
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och tidsmässiga resurser som behövdes för denna nudge, kan en förändring på omkring 12,5 % 

betraktas som en bra avkastning. Om Skylt 1 sattes upp på till exempel hela Uppsala universitet med 

cirka 43 000 studenter så skulle en minskning i pappershandduksanvändning på omkring 12,5 % 

innebära betydande besparingar på miljön i absoluta tal (såväl som för universitetets kostnad för 

pappershanddukar) (Uppsala universitet, 2016). I detta sammanhang bör det även tilläggas att det 

finns en gräns för hur stor effekt en nudge kan ha när det gäller att minska 

pappershandduksanvändningen. Det är säkerligen möjligt att minska 

pappershandduksanvändningen ytterligare än vad denna undersökning åstadkommit, frågan är dock 

hur mycket. Det går till exempel inte att använda mindre än en pappershandduk och om det är 

pappershanddukar som erbjuds för att torka händerna är det heller inte rimligt att uppmuntra till att 

inte använda någon pappershandduk alls. Det finns därmed en undre gräns för hur mycket 

pappershandduksanvändningen kan minska. Utöver detta är det inte ett rimligt antagande att en 

nudge (som aldrig är tvingade eller förbjudande) ska ha möjligt att påverka alla besökare till att 

använda endast en pappershandduk. Vidare kommer en del individer, utöver att använda 

pappershanddukarna till att torka händerna, även använda dem till annat, exempelvis för att snyta 

sig. I det perspektivet kan en minskning på 12,5 % mycket väl betraktas som betydelsefull. 

 

6.3 SKILLNADER MELLAN SKYLT 1 OCH SKYLT 2 

Resultaten visade även att medelvärdet för pappershandduksanvändning var högre för 

experimenttillfälle 3 jämfört med medelvärdet vid experimenttillfälle 2. Detta tyder på att Skylt 1 var 

en mer effektiv nudge än Skylt 2. Vad denna skillnad i effekt beror på kan endast spekuleras kring då 

det enligt tidigare studier finns stöd för båda skyltarnas utformning. En tänkbar förklaring kan vara 

att Skylt 2 har en längre text och att det i detta fall är mer passande att vara kortfattad. En annan 

förklaring kan vara att det är mer framgångsrikt att anspela på associationer till natur och miljö när en 

vill uppmuntra till denna form av hållbara beteenden. Procentuellt sett så var skillnaden mellan de två 

skyltarnas effekt i stort sett dubbel så stor. Även om den genomförda undersökningen inte hade för 

avsikt att kvantifiera detta så kan resultatet indikera att utformningen av skylten kan ha stor 

betydelse, även om budskapet i grunden är densamma. Denna undersökning visar i strikt mening inte 

detta, men utger ett uppslag för vidare studier. 

 

6.4 GENERALISERING 

Uppsatsens experiment genomfördes i en naturlig miljö där toalettbesökarna inte var medvetna om 

att ett experiment pågick. Möjligheterna att kunna generalisera experimentets resultat till verkliga 
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situationer är därmed goda. Det bör dock diskuteras vilka grupper av människor samt vilka kontexter 

dessa resultat kan tänkas generaliseras till.  

Majoriteten av toalettbesökarna för detta experiment torde vara svenska studenter. Gällande 

grundläggande socialpsykologiska mekanismer och kognitiva funktioner antas människor fungera 

likartat (Esaiasson et al. 2012: 341). Med andra ord, svenska studenters hjärnor antas inte fungera 

systematiskt olikartat från hur övriga människors hjärnor fungerar. För detta experiment, där 

bearbetningen av skyltarna och användningen av papper antas ske inom System 1, bör resultaten 

kunna generaliseras till andra människor än svenska studenter. Detta till trots så anspelar 

undersökningens skyltar till viss del till värderingar gällande miljöhänsyn, något som kan tänkas 

påverka vilka grupper undersökningens resultat kan anses generaliserbart till. Det är rimligt att anta 

att människor i större utsträckning kommer agera i enlighet med en skylt om vad skylten uppmanar 

till överensstämmer med individens värderingar. Även om människors System 1 är förknippat med 

snedvridningar som leder till icke-rationella beslut (beslut som till exempel inte överensstämmer med 

individens värderingar), så är människor inte helt passiva och utlämnade till valarkitekturens 

utformning. Det finns gränser för vilka slags beteenden en skylt kan lyckas påverka människor till och 

den gränsen bestäms troligen av bland annat värderingar. En skylt är därmed en bra påminnelse som 

kan öka möjligheten för människor att agera i samklang med sina värderingar. Samtidigt som en skylt 

troligen har mindre möjlighet att få människor att agera i direkt motsättning till sina värderingar. Av 

detta är det mer troligt att denna nudging främst lyckats påverka människor som värderar miljö och 

klimat att agera mer hållbart, snarare än att experimentet lyckas få människor som inte bryr sig om 

miljön eller aktivt är emot hållbarhet att agera mer hållbart. Det finns anledning att utgå från att 

människor i Sverige skiljer sig gällande värderingar om miljöhänsyn och teoretiskt sett bryr sig mer 

om miljön än andra. Svenska studenter skulle kunna antas bry sig mer om detta än befolkningen 

generellt (hur människor agerar i praktiken är inte relevant för detta resonemang). Detta innebär att 

utformningen av denna nugde skulle kunna ha sämre förutsättningar att få lika god effekt i grupper 

med lägre nivå av teoretisk miljöhänsyn, och i så fall kanske även i befolkningen totalt sett. 

Ytterligare försiktighet bör användas i resonemanget kring vilka kontexter detta resultat är 

generaliserbart till. En viktig poäng som framhålls gällande nudging är att även mindre detaljer som 

kan tyckas obetydliga, kan ha stor påverkan på individers beteende (Thaler & Sunstein, 2008: 3). 

Själva toalettens utformning kan därav vara av betydelse. Många offentliga toaletter är troligen 

snarlika de toaletter som detta experiment utfördes på och i de fallen bör resultaten vara 

generaliserbart. I de fall där toaletters utformning skiljer sig åt stort är det inte säkert att installationen 

av skyltarna skulle generera samma slags resultat.  
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Under avsnitt 3.3.3 presenteras en studie som visat att människor är mer benägna att följa en social 

norm om de känner sig bevakade. I denna undersökning var det utifrån skyltarna tydligt vad som 

ansågs normativt lämpligt beteende, det fanns dock ingen bevakning.5 I förhållande till detta kan 

platsen för experimentet (det vill säga själva toaletterna) agera som ett kritiskt fall. Vid dessa toaletter 

är det nästintill omöjligt att kunna koppla pappersanvändning till en specifik person. Detta innebär 

att andra kontexter, där individuellt beteende är synligare, kan resultera i att skyltar av detta slag får 

större effekt. Ett exempel kan vara offentliga toaletter där pappershanddukarna inte finns inne på 

varje enskilt toalettrum, utan i ett gemensamt rum där alla tar pappershanddukar ifrån. 

  

Vidare visar denna undersökning att skyltarna påverkar beteenden till mer hållbara redan första 

gången som de blir observerade. 6  Hur effekten av skyltarna står sig över tid visar dock inte 

undersökningen, eftersom det givet uppsatsen omfång inte var möjligt med uppföljning av resultaten 

över tid. Det är därmed inte klart om skyltens påverkan hade förblivit konstant över tid eller om 

effekten minskat eller ökat. Det är möjligt att effekten till viss del beror på att människor reagerar på 

att det plötsligt sitter en skylt uppe, vilket ökar antalet som läser skylten och därmed kan bli 

påverkade av den. Effekten av skylten skulle därför kunna minska med tiden för att människor vänjs 

vid skylten och då förbiser dess meddelande. Omvänt finns även möjligheten att ständig upprepad 

exponering skulle kunna resultera i att effekten ökar med tiden. Det är vidare möjligt att vissa inte såg 

skylten den första gången eller att de såg dess meddelande först efter att de tagit papper och då inte 

kunde minska sin pappersanvändning just den gången. Denna undersökning visar därför främst på att 

resultaten kan generaliseras till toaletter med få återkommande besökare. Vid en eventuell 

implementering kan det därav vara passande att undersöka långtidseffekterna av nudgen. 

 

 

 

 

 

                                                                 

5 Den enda form av potentiell upplevd bevakning skedde under experimenttillfälle 3 där det ponerats 

att bilden i Skylt 2 kan leda till associationer om att vara bevakad. 

6 Eftersom att experimenttillfällena var två timmar bör det endast vara ett litet antal, av det totala 

antalet besökare, som besökte toaletterna mer än en gång per experimenttillfälle.  



25 
 

7. SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om nudging har potential att uppmuntra till mer 

miljövänligt och resurssnålt beteende. Uppsatsen avsåg att besvara detta genom experiment vid 

Uppsala universitet. Konkret testade experimentet om två olika slags skyltar, vilka var utformade 

utifrån tidigare studier avseende beteendepåverkan med hjälp av skyltar, kunde minska 

pappershandduksanvändningen inne på toaletter. Utfallet av undersökningen visade att 

implementeringen av de olika skyltarna ledde till en statistiskt signifikant minskning i 

pappershandduksanvändningen. Det står därför klart att nudging kan användas för att uppmuntra till 

mer miljövänligt och resurssnålt beteende. Resultaten visade också på att den procentuella 

minskningen i pappershandduksanvändning blev cirka 12,5 respektive 6,3 % (beroende på vilken av 

skyltarna som användes). Kvantitativa slutsatser avseende effektens storlek får dock göras med 

största försiktighet, med hänsyn till undersökningens upplägg. Vidare bör resultaten från denna 

undersökning tolkas med viss försiktighet eftersom urvalet var begränsat (totalt 358 personer och 

cirka 120 individer i varje experimentgrupp) och undersökningen endast utfördes på en plats (BMC vid 

Uppsala universitet). En signifikant skillnad kunde dock uppmätas och det är i arbetet diskuterat 

varför resultaten kan antas vara generaliserbara till ett flertal grupper samt kontexter. För att 

säkerställa generaliserbarheten kan en dock överväga att en större och bredare undersökning av 

liknande slag utföres. 
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Bild 1: Installation av Skylt 1 

Bild 1: installation av Skylt 1 

 

 

Bild 2: Installation av Skylt 2 




