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Abstract
From Nudge to Nudging: The development of a new process model
This master thesis introduces a new process model for working with nudging. We call it The Nudging
Model. A review of existing literature in the field has revealed a gap in the literature concerning operationalization of the nugde concept. Therefore the aim of this master thesis is to develop a specific tool that can help
professionals in their complex work with designing nudges. In the thesis we differentiate between the words
nudge and nudging. While nudge describes the theory that is gathered under the term, nudging describes the
active operationalization of the theory into actual nudges. In this master thesis we are mainly concerned with
nudging.
The Nudging Model is developed on the basis of an analysis of existing nudging models and the professional
practices in two Danish nudging agencies: Decision Design and The nudging Company. Satisfying the pragmatic scientific approach of the thesis a first version of The Nudging Model has been evaluated by its ability
to handle practice after which the model has consequently been revised so that it resembles and helps the
practice in which it is meant to be used to an even greater extend.
In the final discussion we argue that having a process model for the work with developing nudges is utmost
beneficial. Through user evaluation we argue that a process model contributes with structure, effectiveness
and a better professional dialogue within the company. A process model also contributes to the external dialogue with a structured description of the process and constitutes a tool for determining the price of different
products and projects with potential customers.
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Kapitel 1: Indledning
1.1 Indledning
Nudgebegrebet1 har været genstand for megen opmærksomhed siden dets introduktion fra Richard H.
Thaler og Cass R. Sunstein i 2008. Har man bare lidt interesse for kommunikation eller beslægtede felter
(eller bare en computer med internetadgang), er der gode muligheder for, at ordet nudge har sneget sig ind i
ens bevidsthed på et eller andet tidspunkt mellem april 2008 og nu. Der er udgivet bøger, skrevet artikler og
endda lavet tv-programmer i bedste sendetid på Danmarks Radio om emnet.
Et review af den eksisterende nudgelitteratur har dog bekræftet en hypotese hos dette speciales forfattere om,
at en del af nudgeteorien mangler at blive udfoldet. Nemlig den del af teorien, der operationaliserer den populære nudgeteori, opstiller en konkret tilgang for arbejdet og svarer på spørgsmålet: Hvordan nudger man?
Således er formålet med nærværende speciale at bidrage til denne del af teorien med en procesmodel, der
skal hjælpe professionelle i deres arbejde med nudging i praksis. For at gøre denne så relevant som muligt,
udvikles den med udgangspunkt i selv samme praksis.
Jævnfør specialets titel skelnes der også i dets indhold mellem nudge og nudging. Hvor nudge dækker over
den teori, der er samlet under betegnelsen, dækker nudging over arbejdet med operationalisering af denne teori. Således er der tale om nudging, når man arbejder med at designe et nudge. I nærværende speciale
beskæftiger vi os derfor hovedsageligt med nudging - mere bestemt de processer, man som gennemgår for at
designe et nudge.

1.2 Problemfelt
I den eksisterende nudgelitteratur er der en klar overvægt af forskning, der beskæftiger sig med selve begrebet
og teorien, der ligger bag - altså nudge-begrebet som beskrevet i indledningen - og en langt mindre del, der
beskæftiger sig med nudgingbegrebet. Derfor tager dette speciale sit afsæt i feltet nudging med ambitionen
om at bidrage til feltets forskning. I endnu mindre grad end der findes litteratur om nudging, findes der konkrete modeller, der hjælper brugerne af disse gennem processen med at udvikle et nudge. Derfor er formålet

1.

Nudge er et engelsk ord hvis nærmeste danske oversættelse er et puf. Nogle vælger at tilføje kærligt til den oversættelse, således at et
nudge bliver til et kærligt puf på dansk. Vi finder dog hverken denne oversættelse særlig præcis eller attraktiv, hvorfor begrebet i dette
speciale udelukkende benyttes på dets oprindelige sprog. I stedet anvendes den forståelse af ordet dets ophavsmænd, Thaler og Sunstein (2008) bruger: to nudge is to push mildly or poke gently in the ribs, especially with the elbow (s. 4)
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med dette speciale, at udvikle en procesmodel for arbejdet med operationalisering af nudgeteorien. Denne
giver vi navnet Nudgingmodellen. Med udgangspunkt i ovenstående er specialets problemfelt nudging, der
dækker over arbejdet med operationalisering af nudgeteorien.

1.2.1 Nudging i professionel praksis

For at få indblik i ovenstående problemfelt og slutteligt at kunne bidrage til feltet med en model for operationaliseringen af nudgeteorien, har vi i forbindelse med nærværende speciale indledt et samarbejde med to
danske bureauer, der arbejder professionelt med nudging. Som resultat af det pragmatiske afsæt, der udfoldes
i specialets videnskabsteoretiske afklaring, finder vi det relevant at undersøge specialets problemfelt gennem
professionel praksis. En undersøgelse af denne praksis skal sammen med teorien give os de nødvendige
inputs til udarbejdelsen af en procesmodel for arbejdet med nudging. Som et resultat af vores ønske om at
undersøge arbejdet med nudging i en professionel praksis, har vi indledt samarbejder med to danske nudgingbureauer: Decision Design og The Nudging Company.
Decision Design er med egne ord “ [...] et adfærdsbureau, der bruger adfærdsøkonomi og psykologi til at
forklare og løse menneskelig adfærd” (Decision Design, u.å.). Bureauet har eksisteret i knap to år og består af
to partnere, Thor Ridderhaugen og Asger Breindahl Ridderhaugen, der har en baggrund i hhv. psykologi og
adfærdsøkonomi. Decision Design arbejder med en struktur, hvor freelancere ansættes på projektbasis.
The Nudging Company er et nudgingbureau, der “[...] omsætter psykologiske principper til virkelige, målbare adfærdsændringer.” (TNC, u.å.). The Nudging Company er ejet af kommunikationsbureauet BRO og
har eksisteret som selvstændigt bureau i to år. The Nudging Company består af seks ansatte med fagligheder
inden for sociologi, adfærdsøkonomi, antropologi og etnologi og ledes af direktør Morten Sehested Münster,
der også er partner i BRO Kommunikation.

1.2.2 Afgrænsning

På baggrund af ovenstående afgrænses specialets problemfeltet til nudging. Ved nudging forstås arbejdet med
at operationalisere nudgeteorien i praksis. For at fokusere undersøgelsen beskæftiger vi os udelukkende med
den gren inden for adfærdsdesign, der hedder nudging, og afgrænser os således fra at arbejde med adfærdsdesign i en bredere forstand. Nærværende speciale har til formål at fremstille en procesmodel for, hvordan
man designer nudges, men afgrænser sig fra at behandle, hvorvidt disse nudges er gode eller effektive. Med
problemformuleringens fremhævelse af professionelle praktikere afgrænser vi os desuden fra at undersøge,
hvordan arbejdet med nudging foregår uden for professionel praksis. Ved professionel praksis forstås i dette
speciale, at arbejdet med nudging sælges som ydelse til kunder.
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1.3 Problemformulering
Specialets problemfelt har givet anledning til følgende problemformulering, der udgør kernen af
dette speciale:

Hvordan kan vi udvikle en procesmodel, der kan hjælpe professionelle i deres
komplekse arbejde med design af nudges?

1.4 Undersøgelsesspørgsmål og forskningsdesign
For at kunne besvare problemformuleringen, arbejdes der i specialet med følgende otte undersøgelsesspørgsmål, der er inddelt i tre overordnede temaer og understøtter arbejdet frem mod en nuanceret besvarelse.
Afsæt for udvikling af Nudgingmodellen
Indsigt i nudgeteorien udgør et vigtigt afsæt for undersøgelsen i dette speciale, idét vi for at kunne udvikle en
procesmodel for arbejdet med nudging bliver nødt til at have kendskab til nudgebegrebets teoretiske baggrund. Udover indsigt i den bagvedliggende teori er det centralt for specialet, at vi opnår indsigt i det konkrete landskab af allerede eksisterende nudgingmodeller, som Nudgingmodellen skal indgå i og bidrage til.
Disse indsigter opnås ved besvarelse af følgende undersøgelsesspørgsmål:
1. Hvilket teoretisk grundlag er nudgebegrebet opstået på, og hvilke hovedpointer dækker
begrebet over?
2. Hvilke nudgingmodeller findes i den eksisterende litteratur, og i hvilken grad lykkes disse
med at operationalisere nudgeteorien?
Inputs til udviklingen af Nudgingmodellen
Nugdgingmodellen udvikles i dette speciale med indsigter fra både eksisterende nudgingmodeller og professionel praksis. Derfor er en indledende analyse af udvalgte nudgingmodeller vigtig for at få indblik i
disses styrker og svagheder. Derefter følger en analyse af praksis hos bureauerne The Nudging Company og
Decision Design. Nedenstående undersøgelsesspørgsmål bidrager til en nuanceret analyse med henblik på at
uddrage værdifulde inputs til udviklingen af Nudgingmodellen, hvorefter denne udvikles og forbedres med
udgangspunkt i de to sidstnævnte undersøgelsesspørgsmål.
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3. Hvilke elementer fra de eksisterende nudgingmodeller kan vi bruge eller søge at forbedre i
udviklingen af Nudgingmodellen?
4. Hvordan arbejder The Nudging Company og Decision Design med udviklingen af nudges i
praksis?
5. Hvordan kan vi udvikle Nudgingmodellen på baggrund af indsigterne fra de eksisterende
modeller og de professionelle praksisser hos The Nudging Company og Decision Design?
6. Hvordan kan vi forbedre Nudgingmodellen gennem brugervurdering?
Vurdering af Nudgingmodellen
De sidste to undersøgelsesspørgsmål har til formål at vurdere Nudgingmodellen på et både teoretisk og
abstrakt niveau. Denne vurdering er central i argumentet for Nudgingmodellens relevans og bidrager med et
systemisk perspektiv til besvarelsen af problemformuleringen.
7. Hvordan lever Nudgingmodellen op til kravene i specialets analyseframework?
8. Hvordan påvirker det designprocessen at have en procesmodel?
Således er specialets forskning bygget op omkring otte undersøgelsesspørgsmål for i sidste ende at kunne
besvare vores problemformulering. Spørgsmål 1-2 behandles i specialets teoretiske afklaring og review af eksisterende modeller, mens spørgsmål 3-6 afklares i specialets analysedel og spørgsmål 7-8 i specialets sluttelige
diskussion.
Specialets forskningsdesign er visualiseret på de følgende sider.
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Figur 1: Visualisering af specialets forskningsdesign
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Kapitel 2: Review af eksisterende
nudgingmodeller
I det følgende foretages et review af litteraturen inden for specialets forskningsfelt, nudging. Reviewet indledes med en indføring i det teoretiske grundlag, hvorpå nudgebegrebet er opstået samt en præsentation af
hovedpointer inden for teorien. Denne indføring i teorien efterfølges af et review af de modeller til operationalisering af nudgeteorien, der allerede findes.

2.1 Indføring i nudgeteorien
Da kendskab til nudgeteorien er essentiel for forståelsen af de modeller, der operationaliserer denne, følger
der i nedenstående en indføring i nudgeteoriens teoretiske grundlag, og hovedpointer fra teorien introduceres. Dermed er afsnittets formål at belyse specialets første undersøgelsesspørgsmål: Hvilket teoretisk grundlag
er nudgebegrebet opstået på, og hvilke hovedpointer dækker begrebet over?
Nudgeteorien bygger på de videnskabelige discipliner adfærdsøkonomi, kognitiv psykologi og socialpsykologi, og nudgebegrebet er opstået som resultat af en markant udvikling af økonomiens syn på den menneskelige rationalitet. Den klassiske økonomi arbejder med en opfattelse af mennesket som den perfekte logiker,
hvis fuldt oplyste beslutningsprocesser aldrig forstyrres (Knudsen, 2011, s. 21). I modsætning til dette findes
det menneskesyn i adfærdsøkonomien, som nudgebegrebet arbejder med og som ser mennesket som værende styret af mere og andet end rationalitet. Mennesket er derimod styret af heuristikker og kognitive biases,
som introduceres i 1974 af de to israelske psykologer - og senere Nobelprisvindere - Kahneman og Tversky i
artiklen Judgement under uncertainty: Heuristics and Biases i det amerikanske tidsskrift Science.

2.1.1 Systematiske fejl: Heuristikker og biases

Tversky og Kahneman (1974) introducerer heuristikker og systematiske biases som værende afgørende forklaringer på, hvorfor mennesket ikke agerer fuldt rationelt. Heuristikker er en form for tommelfingerregler
eller smutveje, der hjælper os med at tage beslutninger. Tversky og Kahneman (1974) beskriver heuristikker
således: “[...] people rely on a limited number of heuristic principles which reduce the complex tasks of assessing probabilities and predicting values to simpler judgemental operations.” (s. 1124.) Kahneman og Tversky tilføjer at “In general, these heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic
errors.” (1974, s. 1124.). Det er disse systematiske fejl, der også betegnes som biases.
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I deres artikel introducerer Tversky og Kahneman (1974) de tre oprindelige heuristikker og de tilhørende
biases: Representativeness, availability og anchoring and adjustment.2
Repræsentativitet dækker over den menneskelige tendens til at evaluere sandsynlighed ud fra et lighedskriterium: “[...] probabilities are evaluated by the degree to which A is representative to B, that is, by the degree
to which A resembles B” (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124.) Skævvridninger i vurderingen - biases
- opstår, “[...] because similarity, or representativeness, is not influenced by several factors that should affect
judgements of probability.” (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124)
Tilgængeligheds-heuristikken dækker over “[...] situations in which people assess the frequency of a class
or the probability of an event by the ease with which instances or occurrences can be brought to mind.”
(Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127). Når dette er tilfældet, forekommer der biases, fordi “[...] availability is
affected by factors other than frequency and probability.” (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127).
Heuristikken forankring og tilpasning bygger på den tendens, mennesket har til at foretage gæt og vurderinger ud fra fakta, vi allerede kender til, og derefter tilpasse dette gæt til den konkrete situation. Tversky og
Kahneman (1974) beskriver heuristikken således: “[...] people make estimates by starting from an initial value that is adjusted to yield the final answer.” (s. 1128). Biases opstår, fordi disse tilpasninger ofte er utilstrækkelige og “[...] different starting points yield different estimates, which are biased towards the initial values”
(Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128).

2.1.2 To kognitive systemer

Dette syn på mennesket som værende påvirket af systematiske kognitive biases starter en bevægelse i den
kognitive psykologi, hvor flere psykologer begynder at forstå virkningen af heuristikker og biases som et resultat af samspillet mellem “[...] two kinds of thinking, one that is intuitive and automatic, and another that is
reflective and rational.” (Thaler & Sunstein, 2009, s. 21) Det er først i 2011 - tre år efter udgivelsen af Nudge:
Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (herefter Nudge) i 2008 - at Kahneman bidrager
med beskrivelsen af to parallelle systemer til tænkning med bogen Thinking, Fast and Slow. Han kalder disse
for System 1 og System 2 (Kahneman, 2011, s. 21), hvilket er betegnelser, som siden er blevet brugt flittigt i
nudgingteorien, bl.a. hos Pelle Guldborg Hansen (2013) hvis framework for vurdering af nudges behandles i
et efterfølgende afsnit.
System 1 er det automatiske - og hurtige - tankesystem. Det beskrives af Kahneman (2011) således: “ System 1
operates automatically and quickly, with little or no effort and no sense of voluntary control.” (s. 20 [original
kursivering]). System 2 er det refleksive - og langsommere - tankesystem, og beskrives således: “System 2 allo-

2

Disse oversættes til hhv. repræsentativitet, tilgængelighed og forankring og tilpasning
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cates attention to the effortful mental activities that demand it, including complex situations.” (Kahneman,
2011, s. 21).

2.1.3 Libertariansk Paternalisme

Med udgangspunkt i Tversky og Kahnemans (1974) teori om heuristikker og biases, introducerer Richard
H. Thaler og Cass R. Sunstein i 2003 den libertarianske paternalisme, som de selv omtaler som en new
movement (2009, s. 5). Thaler er økonomiprofessor ved University of Chicago og en af de førende forskere
og praktikere inden for adfærdsøkonomien. Sunstein er juraprofessor, også fra University of Chicago, og har
arbejdet som rådgiver i Det Hvide Hus i Office of Information and Regulatory Affairs. Begge er de tilhængere
af Tversky og Kahnemans syn på mennesket som værende påvirket af kognitive biases i dets beslutningsproces og ser muligheden i at kunne udnytte disse systematiske fejl til at influere menneskelig adfærd.
Med artiklen Libertarian Paternalism is Not an Oxymoron i 2003 introducerer Thaler og Sunstein den
libertarianske paternalisme, der skal danne grundlag for, at såkaldte choice architects3 kan arbejde aktivt
med påvirkning af menneskelig adfærd gennem biases. En valgarkitekt er ifølge Thaler og Sunstein (2009)
en person, der “[...] has the responsibility for organizing the context in which people make decisions.” (s. 3).
Den libertarianske paternalisme er sammensat af to begreber, der er umiddelbart modstridende. Libertarianismen bygger på en forståelse af, at mennesket til enhver tid skal have den fulde frihed til at gøre, hvad han
eller hun vil (Vallentyne & Van Der Vossen, 2014). Dette lægger sig op ad det menneskesyn, som ses i den
klassiske økonomi (Knudsen, 2014), hvor mennesket anses som værende fuldt rationelt og i stand til at træffe
de beslutninger, der er bedst for ham eller hende selv. Omvendt bygger paternalismen på en opfattelse af, at
magthavere som offentlige institutioner og politikere bør have muligheden for at sætte rammerne for de valg,
som individet træffer (Dworkin, 2014). Dette lægger sig således op ad et menneskesyn, der ser mennesker
som værende ikke fuldt rationelle og styrede af kognitive biases, og derfor som havende behov for hjælp og
styring udefra for at kunne træffe beslutninger, der er rigtige for dem selv.
Thaler og Sunstein (2009) argumenterer for, at paternalismen og liberalismen alligevel kan forenes, så man
får en tilgang, hvor valgarkitekter har lov til at “[...] influence choices in a way that will make choosers better
off, as judged by them selves.” (s. 5). Ifølge Thaler og Sunsteins er libertariansk paternalisme er en relativt
svag og ikke-anmasende form for paternalisme, [...] because choices are not blocked or fenced off ” (Sunstein
& Thaler, 2003, s. 1162).

3

Dette oversættes til valgarkitekter og benyttes i nærværende speciale udskifteligt med betegnelsen designere
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2.1.4 Definitioner af et nudge

Med udgangspunkt i deres libertarianske paternalisme udvikler Thaler og Sunstein nudgebegrebet og er med
bogen Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness (herefter Nudge) i 2008 de første
til at tage offentligt ejerskab på begrebet. Nudges tager deres udgangspunkt i heuristikker og virker ved at
aktivere biases. Thaler og Sunstein forklarer sammenhængen mellem nudges og biases med udgangspunkt i
førnævnte forankringsheuristik: “In the language of this book, anchors serve as nudges. We can influence the
figure you will choose in a particular situation by ever-so-subtly suggesting a starting point for your thoughts”
(Thaler & Sunstein, 2009, s. 26). Thaler og Sunstein (2009) definerer et nudge således:
[Nudging is] any aspect of the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives.
To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. (s. 6)
Thaler og Sunstein (2009) lægger desuden vægt på individets frihed samt det faktum, at en intervention, for
at kunne tælle som et nudge, til enhver tid skal være “... easy and cheap to avoid” (s. 6) for den, hvis adfærd,
der søges ændret (den nudgede).
Thaler og Sunsteins ovenstående definition er senere blevet kritiseret for at være upræcis og utilstrækkelig.
Nogle af de første til at komme med denne kritik er Daniel M. Hausmann og Brynn Welch, der med artiklen
Debate: To Nudge og Not to Nudge? i Journal of Political Philosophy i 2010 kritiserer Thaler og Sunsteins
(2009) definition af nudge for at bestå udelukkende af eksempler og negationer og således ikke beskrive dét,
som Thaler og Sunstein konkret anser for værende nudges. I forlængelse af kritikken bidrager Hausmann
og Welch (2010) med en definition af nudges, der vender disse negationer om og tilføjer, hvornår nudges er
nødvendige:
Nudges are ways of influencing choice without limiting the choice
set or making alternatives appreciably more costly in terms of time, trouble,
social sanctions, and so forth. They are called for because of flaws in individual decision-making, and they work by making use of those flaws. When intended to benefit the person who
is nudged, they constitute instances of what Thaler and Sunstein call “libertarian paternalism.” (Hausmann & Welch, 2010, s. 126)
I forlængelse af Hausmann og Welchs (2010) kritik har adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, Pelle Guldborg Hansen, bidraget med den nyeste definition af nudgebegrebet. I sin artikel The Definition of Nudge and
Libertarian Paternalism fra 2016 stiller Hansen en definition af nudges til rådighed, der i endnu højere grad
vender Thaler og Sunsteins (2009) negationer om til konkrete krav til et nudge:
A nudge is a function of the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable
way (1) that is called for because of cognitive boundaries, biases, routines, and habits in indiREVIEW AF EKSISTERENDE NUDGINGMODELLER
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vidual and social decision-making and which (2) works by making use of those boundaries,
biases, routines, and habits as integral parts of the choice architecture. (Hansen, 2016, s. 6)
Vi vil i dette speciale referere til både Thaler og Sunsteins (2009) oprindelige og Hansens (2016) udvidede
definition af nudge, da begge definitioner tilfører vigtige nuancer til specialets analyse.

2.1.5 Cases som central del af nudgelitteraturen

En stor del af litteraturen inden for nudgefeltet er case- og eksperimentbeskrivelser, og i Nugde (2009) trækker Thaler og Sunstein på en lang række eksempler for at forklare aspekter af nudgebrebet.
Et eksempel på en af disse cases, som er et centralt referencepunkt hos Thaler og Sunstein (2009), er et studie
udført af Eric Johnson og Daniel Goldstein (2003), der ved hjælp af aktiveringen af et kognitivt bias fik antallet af organdonorer til at stige markant. I deres forsøg bliver deltagerne spurgt på tre forskellige måder, om
de vil være organdonorer. I den første version bliver deltagerne fortalt, at det er standardindstillingen ikke at
være organdonor. I den anden version bliver deltagerne fortalt, at der er standardindstillingen at være organdonor. I begge tilfælde bliver deltagerne spurgt, om de vil bekræfte eller ændre denne indstilling. I et tredje
neutralt forsøg bliver deltagere blot bedt om at vælge, uden at der nævnes standardindstillinger. I den første
version valgte 42% at blive organdonorer, mens 82% valgte det i den anden version. I den neutrale version
valgte 79% at være organdonorer (Johnson & Goldstein, 2003). Det, der er testet - og påvist effektivt - i dette
forsøg, er brugen af default bias, der er en central del af nudgeteorien og bygger på, at vi som mennesker har
en tendens til at holde os til standardindstillingerne, når vi træffer valg. Thaler og Sunstein (2009) bruger
således et casestudie til at argumentere for effekten af et bestemt bias.
Cases tjener især to formål i nudgelitteraturen. Det ene er som dokumentation for udførte forsøg. Det andet er som grundlag for hele nudgeteorien, som fortsat udvikles og forsvares med udgangspunkt i konkrete
forsøg. I dette speciale taler vi ind i cases vigtighed for feltet, idét vi til dels baserer udviklingen af Nudgingmodellen på analyse af cases.

2.1.6 Etikbegrebet i nudgeteorien

Fordi nudges handler om at påvirke folks adfærd, er det ikke overraskende, at en del af litteraturen også beskæftiger sig med etik. For hvordan vurderer man, om et nudge er etisk - og er det overhovedet etisk at nudge? En stor del af litteraturen inden for dette emne beskæftiger sig med det helt overordnede spørgsmål om,
hvorvidt det overhovedet er etisk at nudge (Bovens 2009; Mitchell 2005; Sunstein and Thaler 2003). Bovens’
(2009) bidrag er centralt i denne del af nudgelitteraturen, og han diskuterer bl.a., om nudging i virkeligheden er manipulation - og i forlængelse heraf hvorvidt det er etisk forsvarligt, at policy markere manipulerer
borgere.
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Med Nudge and The Manipulation of Choice (2013) bidrager Pelle Guldborg Hansen og Andreas Maaløe
Jespersen også til den del af litteraturen, der fokuserer på etikken i nudging. Hansen og Jespersen (2013)
arbejder med etik ud fra en inddeling af nudges i gennemsigtige og uigennemsigtige nudges og stiller et
framework til rådighed, der skal gøre det muligt for valgarkitekter at vurdere, hvorvidt et nudge er etisk eller
ej. Et nudge er transparent når “[...] the citizen nudged can reasonably be expected to be able to easily reconstruct the intention behind the nudge and the means by which behavior change is pursued.” (Hansen &
Jespersen, 2013, s. 17). Kun gennemsigtige nudges betegnes som etisk forsvarlige. Niveauet af gennemsigtighed sammenholdes med, hvorvidt nudget påvirker det kognitive System 1 eller 2 (som beskrevet hos Kahneman (2011)). Dette framework er relevant i udviklingen af Nudgingmodellen, idét det giver valgarkitekten et
redskab til vurdere nudgets etiske forsvarlighed.
Thaler og Sunstein (2009) argumenterer for den etiske forsvarlighed i nudgebegrebet med henvisning til
deres definition af begrebet, der indebærer, at valgarkitekter kun må påvirke adfærd “[...] in a predictable way
without forbidding any options or significantly changing their economic incentives [...]” (s. 6) og i øvrigt skal
være “[...] easy and cheap to avoid.” (s. 6). Derudover forsvarer Thaler og Sunstein (2009) den etiske forsvarlighed ved at understrege, at den nudgedes valg kun må påvirkes “[...] in a way that will make choosers better
off, as judged by them selves.” (s. 5). Denne diskussion behandles nærmere i specialets diskussion i afsnit
6.1.3.

2.1.7 Kritik af nudgebegrebet og den libertarianske paternalisme

En del af den centrale litteratur indeholder kritik af nudgebegrebet og den libertarianske paternalisme, som
det bygger på. Den mest fremtrædende kritik ses hos Gregory Mitchell, der med Libertarian Paternalism is an
Oxymoron (2005) kritiserer Thaler og Sunstein for at mislykkes i deres forsøg på at sammensmelte to modstridende koncepter. Mitchell (2005) kritiserer Thaler og Sunsteins snæversyn og manglende anerkendelse
af, at der er mange andre - og måske mindre paternalistiske - måder at påvirke adfærd:
Most significantly, Sunstein and Thaler neglect alternative approaches to dealing with irrational choice behavior that are more consistent with libertarian principles and that make
choice-framing paternalism evitable, they would subjugate the liberty of irrational individuals to the central planner’s paternalistic welfare judgments, [...] (s. 1276)
Også Hausmann og Welch (2010), hvis kritik af nudgedefinitionen vi har behandlet i et foregående afsnit,
kritiserer den libertarianske paternalisme for at være et oxymoron. De kritiserer Sunsteins og Thaler (2003)
paternalisme for at være af en særlig slags, hvis libertarianistiske argumenter er tvivlsomme og dermed begrænsende for menneskets frihed. Andre kritiserer ligeledes den libertarianske paternalisme for at være knap
så liberal, som Thaler og Sunstein (2003) argumenterer for, at den er. En central af disse kritikere er Robert
Sudgen (2009), der kritiserer Thaler og Sunstein for ikke at stille en metode til rådighed for, hvordan valgarkitekten skal kunne identificere, hvad der bedst for de nudgede “[...] as judged by themselves.” (Thaler &
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Sunstein, 2009, s. 5, [original kursivering]): “Sunstein and Thaler provide very little guidance about how she
[the choice architect] is to discover those judgements.” (2009, s. 367).
I dette speciale forholder vi os ikke direkte til den del af kritikken, der betvivler nudgebegrebets eksistensgrundlag, den libertarianske paternalisme. Denne diskussion kan udgøre et helt andet speciale og hjælper
ikke til besvarelsen af dette speciale, der med sin problemformulering om, hvorvidt vi kan udvikle en procesmodel for operationaliseringen af nudgeteorien, er afhængig af, at grundlaget for nudgeteorien godtages. Vi
forholdes os i stedet til den del af kritikken, der behandler etikbegrebet i nudging.

2.2 Review af eksisterende nudgingmodeller
I det følgende foretages et review af tilgange til operationalisering af den nudgeteori, læseren netop har fået
en indføring i. Disse tilgange inkluderer forskellige former for modeller, metoder og frameworks, der i dette
speciale alle omtales som modeller. Formålet med dette review af eksisterende modeller er at få indsigt i, hvad
der allerede eksisterer af tilgange til at aktivere nudgingteorien for at retfærdiggøre dette speciales formål. Således arbejdes der i nedenstående med besvarelsen af specialets andet undersøgelsesspørgsmål: Hvilke nudgingmodeller findes i den eksisterende litteratur, og i hvilken grad lykkes disse med at operationalisere nudgeteorien?

2.2.1 Struktureret søgning

I nedenstående præsenteres resultaterner af vores review af den eksisterende nudginglitteratur. Reviewet
tager udgangspunkt i en struktureret søgning og udgør ifølge Alene Fink (2014) en “[...] systematic, explicit
and reproducible method for identifying, evaluating, and synthesizing the existing body of completed and
recorded work produced by researchers, scholars, and practitioners.” (s. 3). Reviewet er udført med udgangspunkt i Finks (2014) syv faser for et review: Udvælgelse af undersøgelsesspørgsmål, udvælgelse af database,
udvælgelse af søgeord, praktisk screening, metodisk screening, review og præsentation af resultaterne ( s. 4-5).
Udvælgelse af undersøgelsesspørgsmål, database og søgeord
Litteratursøgningerne foretages via Google Scholar i kombination med de online databaser, der er tilgængelige gennem Aalborg Universitetsbibliotek (AUB, u.å.). Da vi jf. specialets problemformulering ønsker at
beskæftige os med, hvordan professionelle arbejder med operationalisering af nudgeteorien i praksis, har vi
derudover også foretaget søgninger uden for akademiske databaser. Disse søgninger er hovedsageligt foretaget
gennem Googles søgemaskine, der giver os adgang til materiale om problemfeltet fra en bred variation af kilder. Da vi til dels søger visuelt materiale i form af procesmodeller, er denne søgning desuden suppleret med
billedsøgninger i Google. Med søgning i disse ikke-akademiske databaser er vi opmærksomme på at udføre
grundig kildekritik, men argumenterer for, at det med specialets praksisorienterede formål er nødvendigt at
benytte disse.
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Søgningen er struktureret omkring en søgeordsliste, der tager udgangspunkt i specialets problemfelt. Ifølge
Fink (2014) gælder det, at “A precisely stated research question has the benefit of containing the words the
reviewer needs to search online for applicable studies” (s. 20). I nedenstående er de ord i vores problemformulering understreget, der udgør centrale søgeord i vores review:

Hvordan kan vi udvikle en procesmodel, der kan hjælpe professionelle i deres
komplekse arbejde med design af nudges?
I Bilag 1 findes den fulde liste over vores søgeord.
Ifølge Fink (2014) bør et grundigt review understøttes af flere reviewmetoder end den strukturerede søgning
i online databaser. En af disse metoder er at “[...] review the references in high-quality articles.” (Fink, 2014, s.
28). Vi har i nærværende speciale benyttet denne metode til at understøtte vores strukturerede søgning.
Screening og review
Litteraturen, der er resultatet af vores søgning, er screenet på baggrund af praktiske og metodiske kriterier.
Screeningen indebar fravalg af kilder på andre sprog end dansk og engelsk. En del litteratur blev valgt fra på
grund af kilden, der var ufaglig eller sågar utroværdig. Dette indebar fx. blogindlæg fra selvudnævnte nudgingeksperter, som ikke betegnedes som eksperter af andre end dem selv. Derudover er litteratur i form af
specialer og bachelorprojekter fravalgt.
På baggrund af ovenstående er vores review af modeller ikke nødvendigvis udtømmende, men et udtryk
for den litteratur, vi har fundet frem til gennem en struktureret og grundig søgning. Resultaterne af reviewet
præsenteres i det følgende.

2.2.2 Tre typer af nudgingmodeller

Som resultat af vores strukturerede søgning har vi delt nudgingmodellerne ind i tre kategorier, der udfoldes i
de nedenstående afsnit:
1. Lister med heuristikker og biases
2. Procesforskrifter
3. Processuelle faciliteringsredskaber
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Lister med heuristikker og biases
Denne kategori indeholder modeller, der alle opstiller forskellige lister over heuristikker og biases samt hvordan disse aktiveres og derved fungerer som nudges. Fælles for modellerne i denne kategori er, at de opstiller
listerne med heuristikker og biases for at hjælpe valgarkitekten i arbejdet med at påvirke adfærd.
I reviewet har vi lokaliseret fire lister med heuristikker og biases, hvis illustrationer findes i Bilag 2-5:
•

MINDSPACE (Dolan et. al., 2009)

•

EAST (Service et al., 2014, s. 7)

•

Tools of a Choice Architecture (Johnson et. al., 2012)

•

NUDGES (Thaler & Sunstein, 2009)

MINDSPACE (ses i Bilag 2) og EAST (ses i Bilag 3) er begge udarbejdet af Behavioral Insights Team (BIT),
der oprindeligt var et organ under den britiske regering, og nu er en selvstændig virksomhed med delt
ejerskab mellem den britiske regering, innovations-NGO’en Nesta og medarbejderne i BIT (BIT, 2016). BIT
er en af de afgørende bidragsydere til forskning inden for nudgefeltet, der flittigt refereres i branchen; både
i litteraturen og blandt de eksperter, som vi har interviewet til nærværende speciale. MINDSPACE er ifølge
BIT en liste med, “[...]nine of the most robust (non-coercive) influences on our behaviour, [...].” (Dolan et. al.,
2009, s. 8). Disse indflydelser falder i høj grad ind under Tversky og Kahneman (1974) definitioner af hhv.
heuristikker og biases. EAST er en videreudvikling af MINDSPACE, der skal gøre arbejdet med heuristikker
og biases nemmere tilgængeligt for policy makers. EAST opstiller 4 “[...] principles for applying behavioural
insights [...]” (Service et al., 2014, s. 7) og behandler således, hvordan policy makers kan udvikle nudges med
udgangspunkt i heuristikker og biases.
På samme måde som MINDSPACE og EAST tilbyder researcher ved Center for Decision Science på Columbia Business School, Eric E. Johnson et.al. (2012), med artiklen Tools of a Choice Architecture (ses i Bilag
4) en liste med det, han beskriver som “[...] the tools available to choice architects.” (s. 487). Disse 11 tools
kan i høj grad beskrives som heuristikker og biases. Den sidste af de fire modeller er en, Thaler og Sunstein
(2009) selv stiller til rådighed i Nudge. Ud fra akronymet NUDGES (ses i Bilag 5) optegner Thaler og Sunstein (2009) “[...] six principles of good architecture” (s. 109). På samme måde som de tre andre falder disse
principper i høj grad ind under Tverskys og Kahneman (1974) teori om heuristikker og biases, og Thaler
og Sunstein (2009) forklarer, hvordan valgarkitekten ved hjælp af disse “can improve the outcomes for their
Human users”. (s. 109).
Ingen af ovenstående modeller tilbyder en processuel tilgang til, hvordan man udvikler et nudge, og er som
sådan ikke tilgange, der kan stå alene, når en valgarkitekt skal arbejde med at operationalisere nudgeteorien
i praksis. Modellerne faciliterer altså ikke en form for proces, og de heuristikker og biases, modellerne stiller
til rådighed, kan kun aktiveres ved at bruge andre modeller eller metoder. I forhold til specialets formål ses
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dette som værende en svaghed. Denne svaghed påpeges imidlertid også af BIT, der om EAST påpeger, at
“[...] it cannot be applied in isolation from a good understanding of the nature and context of the problem.
Therefore, we have developed a fuller method for developing projects, which has four main stages” (Service
et al., 2014, s. 7). Denne model for aktivering af MINDSPACE og EAST bliver behandlet i reviewets afsnit
om Procesforeskrifter.
Ud over, at listerne med heuristikker og biases ikke tilbyder overordnede processuelle tilgange, kommer de
heller ikke med nogle bud på, hvordan man i praksis aktiverer disse heuristikker og biases i et forsøg på at
forstå og påvirke adfærd. I denne kategori er der altså tale om modeller, der behandler centrale dele af nudgeteorien, men ikke tilbyder måder, hvorpå disse kan operationaliseres og bringes i spil i praksis.
Procesforskrifter
Procesforskrifter er modeller, der klart optegner en proces og stiller trin eller temaer til rådighed for valgarkitekten, som denne kan følge i udviklingen af et nudge. I reviewet har vi kategoriseret fire modeller som
procesbeskrivelser:
•

BIT’s Applying behavioral insights (Service et.al, 2014)

•

Nudging-guiden (Nyborg, 2015)

•

Designing a Nudge (Soman, 2015)

BITs model for Applying behavioral insights (Bilag 6) er som nævnt i det foregående afsnit udviklet af
BIT som er resultat af erkendelsen af, at hverken MINDSPACE eller EAST kan stå alene, hvis de skal hjælpe
valgarkitekter i deres arbejde med nudging. Modellen er simpelt visuelt fremstillet og indeholder fire steps:
Define the outcome, Understand the context, Design the intervention og Test, learn, adapt (Service et. al,
2015). De fire punkter giver et fornuftigt indblik i nudgingmetoden, men modellens svaghed er, at den ikke
stiller konkrete metoder til rådighed for operationalisering af teorien. De to første punkter udfoldes med
eksempler fra BITs arbejde og enkelte spørgsmål som valgarkitekten bør forholde sig til. Det tredje punkt
henviser til brugen af EAST og MINDSPACE til design af interventionen. Kun under det fjerde punkt stiller
modellen en konkret metode til rådighed idét ” [...] most BIT interventions will use a ‘randomised controlled
trial’ (RCT) to test whether the intervention is having the intended effect.” (Service et. al., 2015, s. 47). Det
er dog problematisk, at BIT kun tilbyder én testmetode, da der i generel praksis ikke altid er mulighed for og/
eller økonomi til at udføre RCT, der ofte er en ressourcekrævende testmetode.
Nudging-guiden (Bilag 7) er en simpel model, der kommer med en overordnet proces på fire trin: Målsætning, barrierer, løsninger og opfølgning (Nyborg, 2015). Nudging-guiden er i modsætning til kategoriens
øvrige modeller ikke visuelt fremstillet, men tager form af en liste med tekstpunkter. Nudging-guiden er udarbejdet af forfatter Tune Nyborg for BrancheArbejdsmiljøRådene (BAR) og tager udgangspunkt i en bestemt
praksis; nudging på arbejdspladsen. Modellen er hverken særlig teoretisk eller kompleks. Dette er formentlig
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en god ting, da den er beregnet til at skulle anvendes på arbejdspladsen af folk, der ikke på forhånd har indsigt i nudgeteorien eller adfærdsteori i det hele taget. Nudging-guiden tilbyder kun få og ikke særlig konkrete metoder til arbejdet med nudging. I første trin foreslås det, at designeren bør “Iagttag[e] hverdagen [og]
registrer[e] hvad der reelt foregår” (Nyborg, 2015, s. 5), mens det i andet trin foreslås, at designeren skal “[...]
spørge kollegerne.” (Nyborg, 2015, s. 6) for at få indblik i barrierer, normer og holdninger på arbejdspladsen. Udover disse anbefalinger indeholder Nudging-guiden ingen konkrete metoder til operationalisering af
nudgeteorien. Når man ser på ovenstående metoder, er det desuden bemærkelsesværdigt, at der ikke lægges
op til at udføre observationer, når adfærden skal afdækkes, men at der i stedet lægges op til, at man spørger
dem, hvis adfærd man vil ændre. Det kan betvivles, om den adfærd, de adspurgte individer beskriver, også er
den adfærd, der faktisk finder sted. Altså om undersøgelsen er valid.
Ligesom Nudging-guiden er A Process Approach to Designing a Nudge (herefter Designing a Nudge) (Bilag
18) en model med fire trin: Map the Context, Select the Nudge, Identify Levers for Nudging og Experiment
and Iterate (Soman, 2015, s. 170). Designing a Nudge er udarbejdet af professor i marketing ved University
of Toronto, Dilip Soman, og udgivet i hans bog fra 2015 The Last Mile: Creating Social and Economic Value
from Behavioral Insights. Designing a Nudge er mere teoretisk funderet en kategoriens øvrige modeller. Det
er dog værd at bemærke, at hvor Nudging-guiden indleder processen med at specificere, hvad målet med
nudgingen er, springer Designing a Nudge direkte til at kortlægge konteksten. Fordelen ved denne model er,
at der under hvert trin findes konkrete tilgange til, hvordan teorien forstås og aktiveres i praksis. Derudover
tilbyder Soman (2015) konkrete redskaber, der skal hjælpe designeren med at opnå indsigter. Svagheden ved
modellen er, at den med sine fire trin ikke formår at formidle de mere komplekse dele af processen med at
designe et nudge.
Overordnet set er modellerne, der er kategoriseret som procesforskrifter mere konkrete tilgange til nudging
end dem i kategorien Lister med heuristikker og biases. Kun én model, Designing a Nudge, tilbyder konkrete
tilgange til at forstå og aktivere nudgeteorien i praksis. Ingen af modellerne inkluderer de etiske overvejelser,
vi gennem den foregående indføring i nudgeteroien har erfaret er central.
Processuelle faciliteringsmodeller
Kategorien Processuelle faciliteringsmodeller dækker på samme måde som ovenstående kategori over modeller, der optegner en proces. Det særlige ved de processuelle faciliteringsmodeller er dog, at de er udviklet til at
facilitere en proces i forbindelse med workshops. Derudover inkluderer modellerne konkrete redskaber, der
hjælper designeren i sin nudgingproces. I reviewet har vi lokaliseret to processuelle faciliteringsmodeller:
•

DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-b)

•

Creating Nudges (Bordenave, 2015)
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The Design Incubation Center Toolkit (herefter DIC Toolkit) (Bilag 13) bygger på en blanding af adfærdsprincipper og design thinking og har til formål at facilitere en workshop, hvor deltagerne guides fra
“[...]investigation to strategies.” (DIC & NUS, 2015). DIC toolkit er udviklet af Angela Tay og Nicolette Tan,
der begge er designresearchere ved Design Incubation Center (DIC). DIC er en forskningsenhed under The
National University of Singapore (NUS), som fokuserer på udviklingen af nye designværktøjer (DIC & NUS,
u.å.-a). I modsætning til listerne med heuristikker og biases opstiller DIC Toolkit en proces for arbejdet med
nudging. Processen er delt op i fire trin: Identify Nudge Opportunities, Understand and Apply Behavioral
Principles, Design Strategies og Test Strategies. Hvert trin indeholder konkrete redskaber, der har til formål at
hjælpe deltagerne med at operationalisere nudgeteorien i praksis. Disse redskaber gør processen mere håndgribelig for designeren. Dog tilbyder DIC Toolkit ikke forklaringer og metoder til, hvordan disse faser og
redskaber tilgås. Man kan forestille sig, at denne supplerende information gives af workshoppens facilitator,
hvorfor modellens brugbarhed udenfor dette forum reduceres.
På samme måde som DIC Toolkit, er Creating Nudges (Bilag 15) en model, der optegner designprocessen,
samt tilbyder konkrete redskaber, der skal hjælpe deltagerne til at forstå og aktivere teorien i praksis. Creating
Nudges er udviklet af det franske research bureau, BVA og deres nudgeenhed, BVA Nudge Unit (BVA, 2016).
Modellen er delt op i seks trin: Define, Explore, Design, Pre-select, Evaluate og Implement & Measure (Bordenave, 2015). Under Explore opfordres valgarkitekten til at bruge tid på at observere og forstå den problematiske adfærd, før han eller hun går i gang med at designe.
De processuelle faciliteringsmodeller optegner altså hver deres designproces og tilbyder konkrete redskaber
til, hvordan man operationaliserer nudgeteorien i praksis. En ulempe ved DIC Toolkit er, at redskabet bruger
meget lidt, eller slet ingen, tid på at forstå den adfærd, man gerne vil ændre. Dette er en vigtig del af designnprocessen, da indblik i en given adfærd betyder, at man opnår forståelse for, hvor nudgingtiltag kan have
en effekt. Begge de processuelle faciliteringsmodeller er meget stringente i deres opbygning, forstået på den
måde, at antallet og rækkefølgen af faser er det samme uanset hvilken problematisk adfærd, man forsøger at
ændre. Man kan forestille sig, at dette er fordelagtigt i designprocesser, hvor deltagerne er fremmede for feltet
og har brug for konkrete retningslinjer. Men i tilfælde, hvor deltagerne har en vis grad af indsigt i feltet, kan
man stille spørgsmålstegn ved, om den stringente struktur ikke vil være hæmmende for processen og dermed
det endelige resultat. Modellernes stringente struktur kan desuden kritiseres, da den adfærd, de forsøger at
behandle, i høj grad er diffus, hvorfor modellerne må være mere fleksible, end hvad vi ser i disse to.
Samlet set er de processuelle faciliteringsmodeller gode til at definere rammerne om en proces og tilbyder
konkrete redskaber til at forstå og aktivere teorien i praksis. Til gengæld er de meget stringente i deres opbygning, hvilket betyder, at man må overveje ting som redskabernes kompleksitet og fleksibilitet. Herudover er
det bemærkelsesværdigt, at DIC Toolkit afsætter meget lidt rum til at forstå den adfærd, man ønsker at ændre.
Creating Nudges kommer en smule ind på den etiske vurdering af nudget i deres første fase, mens DIC Toolkit ikke berører emnet.
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2.2.3 Indsigter fra review af nudgingmodeller

Samlet set indeholder reviewets ni modeller en del tilgange til operationaliseringen af nudgeteorien. Til
undersøgelsesspørgsmålet om, i hvilken grad modellerne lykkes med at operationalisere nudgeteorien, er
svaret, der nogle modeller lykkes bedre end andre - men at ingen af modellerne formår at give designeren en
komplet forståelse af, hvordan man designer et nudge. Mens listerne med heuristikker og biases i ringe grad
lykkes med at tilbyde konkrete metoder, tilbyder både procesmodellerne og de processuelle faciliteringsmodeller en overordnet proces for, hvordan man laver et nudge. Udover den overordnede proces tilbyder
de processuelle faciliteringsmodeller desuden en række konkrete redskaber, der hjælper designeren med at
operationalisere teorier, og lykkes derfor i højere grad med dette. De processuelle faciliteringsmodeller lider
dog under, at disse ikke er egnede til at stå alene, men bør følges af en workshop vejleder, der bidrager med
yderligere information om konkrete aktiviteter.
På baggrund af reviewet synes der altså at være et behov for en procesmodel, der kan stå alene og samtidig
tilbyder et nuanceret udvalg af konkrete aktiviteter, metoder og tilgange til operationalisering af nudgeteorien.

2.2.4 Tre udvalgte nudgingmodeller til analysen

Med udgangspunkt i ovenstående review har vi udvalgt tre modeller, der udgør grundlaget for første specialets analyse af eksisterende nudgingmodeller i afsnit XX. De tre udvalgte modeller er Designing a Nudge
(Soman, 2015), DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-b) og Creating Nudges (Bordenave, 2015).
Disse tre modeller udgør de modeller i reviewet, der i nogen grad lykkes med at operationalisere nudgeteorien. De tre udvalgte modeller til er således også dem, der kommer tættest på den ambition, vi har for den
model, vi udvikler i nærværende speciale, og en nærmere analyse af disse har til formål at identificere dé dele
af modellerne, vi bør efterstræbe i Nudgingmodellen og de dele af modellerne, vi bør forsøge at forbedre.
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Kapitel 3: Metode og videnskabsteori
I dette kapitel udfoldes specialets videnskabsteoretiske afsæt og de valgte metoder. Metoderne er delt op i en
overordnet og flere uddybende metoder.

3.1 Et pragmatisk videnskabsteoretisk afsæt
Dette speciale undersøger, hvordan nudgeteorien kan operationaliseres i praksis. Derfor har vi brug for et
videnskabsteoretisk afsæt, der arbejder med et praksisorienteret vidensbegreb. Det gør pragmatismen, der
opfatter viden således: “Viden, også den videnskabelige, er noget, der gør en forskel i praksis [...]”(Brinkmann, 2006, s. 27). Derudover har pragmatismen som centralt krav, at ideer og teorier, for at kunne tælle
som værende gyldige, skal afprøves i praksis. Således skriver Dewey, at en hypotese “må [...] afprøves ved, at
man handler ud fra den. Hvis den medfører bestemte konsekvenser, visse bestemte forandringer i verden,
accepteres den som gyldig.” (Dewey, 2005, s. 168). Pragmatismen udgør således et gunstigt videnskabsteoretisk afsæt for vores undersøgelse, hvor refleksion på baggrund af praksis er centralt.
Der eksisterer imidlertid flere retninger inden for pragmatismen, og for at fokusere undersøgelsen, vil vi i
dette speciale tage udgangspunkt i John Deweys pragmatisme, som den er beskrevet hos Brinkmann (2006).
Brinkmanns læsning af Dewey suppleres med pointer fra centrale afsnit i to af Deweys centrale værker; Logic:
The Theory of Inquiry (1938) og Demokrati og Uddannelse (2005). Deweys pragmatisme suppleres med
Schöns (2004) teori om den reflekterende praktiker, hvor refleksion over praksis, eller som i Schöns terminologi refleksion over handling, suppleres med begrebet refleksion i handling, hvor viden “ligger [...] indbygget
i vores handlemønstre og i vores fornemmelse for den materie, vi har med at gøre.” (s. 51).
Udover Brinkmann (2006) og Schön (2004) anvendes Dalsgaard (2014), der med artiklen “Pragmatism and
Design Thinking” (2014) overfører Deweys pragmatisme til design domænet med argumentet om, at “[...]
pragmatist concepts can be operationalized to inform and guide concrete design projects and help us understand and orchestrate the design process.” (Dalsgaard, 2014, s. 143). Med udgangspunkt i lighederne mellem
design thinking og pragmatiske hovedpointer opstiller Dalsgaard (2014) seks temaer for design. Disse vil vi
anvende i udviklingen af et framework, der skal sætte rammen for vores analyse af udvalgte nudgingmodeller
og guide os i udviklingen af Nudgingmodellen.
Slutteligt synes pragmatismen endnu mere relevant, da nudgebegrebet, som dette speciale tager sit udgangspunkt i, i høj grad er opstået på baggrund af praksis.
Thaler og Sunstein (2009) bygger deres teori på mønstre set i talrige eksperimenter og støtter ofte deres pointer op med eksempler på, hvordan teorien har virket i praksis (se afsnit 2.5.1). Denne eksperimenterende
tilgang bakkes op af Dewey (2005), der beskriver tænkning, og dermed produktionen af viden, som en proces der kvalificeres eksperimentelt: “Tænkningen inkluderer alle disse skridt - fornemmelsen af et problem,
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iagttagelsen af betingelser, dannelsen af den rationelle udarbejdning af en foreslået konklusion og den aktive
eksperimentelle testning.” (s. 168).
Det pragmatiske videnskabsteoretiske afsæt danner grundlag for vores valg af metode og empiri og fungerer
desuden som en ramme for både vores analyse af praksis, designet af Nudgingmodellen og den efterfølgende
diskussion af modellens funktion og begrænsninger.

3.1.1 Deweys pragmatisme

Deweys pragmatisme bygger helt grundlæggende på en udvikling i forståelsen af verden fra at være statisk til
at være i stadig udvikling: “Dewey var barn af en tid, hvor et statisk verdensbillede med sikre sandheder blev
afløst af en fornemmelse af, at verden er et sted i stadig udvikling, og at uforanderlige idéer om verden derfor
ikke er til megen gavn.” (Brinkmann, 2006, s. 27). Således konstateres det, at der ikke findes universel gyldig
viden. I stedet handler videnskab om “[...] at gribe ind i og dermed mestre verden til gavn for menneskene”
(Brinkmann, 2006, s. 27). Dette betyder imidlertid, at viden altid har en praktisk effekt, der er afgørende
for gyldigheden af denne: “Viden, også den videnskabelige, er noget, der gør en forskel i praksis, og hvorvidt der er tale om gyldig viden, afhænger af forskellens kvalitet.” (Brinkmann, 2006, s. 27). Dette beskriver
Dalsgaard (2014) meget rammende med det pragmatiske princip, “primacy of practice” (Dalsgaard, 2014, s.
146), der indebærer, at praksis til enhver tid tillægges størst betydning i dannelsen af viden.
Når vi tager udgangspunkt i denne vidensopfattelse, stilles der således krav til, at den viden, vi producerer
med nærværende speciale - materialiseret i Nudgingmodellen - skal afprøves i virkeligheden, hvilket den
bliver i specialets fjerde analysedel.

3.1.2 Inquiry

Ifølge Dewey (1938) opnår vi viden om verden gennem undersøgelsen af forhold, vi har defineret som
problematiske, og håndteringen af disse på en sådan måde, at de ikke længere opfattes som problematiske.
Dewey kalder denne undersøgelse og problemhåndtering inquiry4, og beskriver begrebet som “[...] the
controlled or direct transformation of an indeterminate situation into one that is so determinate in its constituents distinctions and relations as to convert the elements of the original situation into a unified whole”
(Dewey, 1938, s. 104-05). Inquiry er et helt centralt begreb i Deweys pragmatisme, da det er gennem inquiry,
man forsøger at mestre en verden i stadig udvikling. At verden ikke er konstant betyder også, at sandheder
ikke eksisterer, og at al viden kan og bør revideres løbende. Inquiry rummer følgende proces: “[...] fornemmelsen af et problem, iagttagelsen af betingelser, dannelsen og den rationelle udarbejdning af en foreslået

4

Vi vælger i nærværende speciale at undlade at oversætte inquiry til det danske undersøgelse, da oversættelsen forfladiger nuancerne
i inquirybegrebet, der ikke kun handler om at undersøge, men at undersøge gennem en bestemt praksis hvorigennem man stiller sig
spørgende overfor det, man undersøger
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konklusion og den aktive eksperimentelle testning” (Dewey, 2005, s. 168). Af dette forstås, at ideer og teorier
skal testes i praksis, før de kvalificerer som viden, hvilket er en central pointe, som vi adopterer i dette
speciale.

3.2 En pragmatisk designproces
Med ovenstående in mente argumenterer vi for, at specialets designproces kan opfattes som en inquiry.
Ligesom i Deweys (1938) inquiry lægger vi i specialet ud med at definere et problem, hvor efter vi undersøger
domænet, som her er nudging. Vi undersøger dette domæne ved at se på praksis og eksisterende nudgingmodeller. På baggrund af den undersøgelse fremstiller vi en hypotese, som er Nudgingmodellen. Dennes
gyldighed tester vi til sidst i praksis.
Med denne inquiryproces som udgangspunkt, går vi med dette speciale således både induktivt og deduktivt
til værks (Engholm, 2014). Den induktive del af vores undersøgelse foregår fra, at problemet er defineret til
og med udviklingen af Nudgingmodellen, idét vi omsætter indsigter fra eksisterende nudgingmodeller og de
enkelte cases hos The Nudging Company (herefter TNC) og Decision Design (herefter DD) til en hypotese
i form af første version af Nudgingmodellen. Herefter følger den deduktive del af vores undersøgelse, hvor vi
har vores hypotese, Nudgingmodellen, hvis gyldighed vi tester i praksis. Denne brug af induktion og deduktion giver tilsammen en abduktiv tilgang, som vi ser den hos Pierce (Engholm, 2014).

3.2.1 Et pragmatisk syn på User Innovation Management

Den pragmatiske designproces i dette speciale er rammesat af User Innovation Management (herefter UIM)
som beskrevet hos Anne Marie Kanstrup og Pernille Bertelsen (2011). UIM er valgt, fordi metoden giver
os gode muligheder for at undersøge det praktiske problem, vi søger indblik i, samtidig med at vi udvikler
Nudgingmodellen.
UIM er oprindeligt udviklet til brug i innovationsprocesser omhandlende produkter og services, men kan
ifølge forfatterne også bruges i andre innovationssituationer. Vores speciales formål er innovation af en arbejdsproces, hvilket UIM ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) også understøtter: “The method is even useful
for innovation in relation to new work procedures in organizations” (s. 13). Innovation skal i sammenhæng
med vores speciale forstås som dét at udarbejde en ny metode. Hos Kanstrup og Bertelsen (2011) beskrives
innovationsbegrebets betydning i forbindelse med UIM således: “The term innovation refers [...] to the idea
and theory of innovation as an interactive learning process” (s. 17). Ved at benytte os af denne metode bliver
resultatet af nærværende speciale således en læringsproces, der både vedrører de interviewede bureauer og
os selv. Denne læringsproces ender ud med et oplyst - men ikke endeligt - produkt, hvilket stemmer overens
med specialets udgangspunkt i pragmatismen, hvor verden er konstant emergerende og derfor ikke indeholder konstante teorier.
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Det afgørende for valget af UIM er, at metoden sætter de brugere i centrum, der agerer i den praksis, som er så
central i pragmatismen. Dette fordi brugernes viden opfattes som meget værdifuld for en designer, der søger
at løse et problem for netop disse:
Users are a tremendous treasure of knowledge, because they live the practice that you aim to
design for. They are your practice experts. UIM is about involving and making space for this
resource early in design processes and using its knowledge in the design of concepts and products. (Kanstrup og Bertelsen, 2011, s. 13)
De brugere, vi inddrager i nærværende speciale, er eksperterne fra de to nudgingbureauer, TNC og DD.

3.3 Specialets designmetode: User Innovation Management
I det følgende udfoldes specialets specifikke metoder. Afsnittet er struktureret i forhold til de tre overordnede
temaer i specialets overordnede designmetode, UIM: Cooperation, context og concept.5
UIM suppleres løbende med andre metoder. For at få indsigt i praksisserne hos TNC og DD bruger vi
Bryman (2012) og Kvales (1997) interviewmetoder, og denne empiri analyseres ved brug af Miles og Hubermans (1994) metode til kodning af kvalitative tekster. Cases udvælges ift. Yins (2009) kategorisering af
cases. De eksisterende modeller analyseres ud fra Dalsgaards (2014) centrale koncepter i design thinking
og pragmatisme samt Moodys (2007) kriterier for modellers visuelle kognitive effektivitet. Buxtons (2010)
metodologi bruges ift sketching af vores model.
Kanstrup og Bertelsen (2011) deler deres UIM-proces ind i tre overordnede trin. Disse har hver to undertemaer: Select, plan, insight, vision, sketch, present,6 der defineres således:
Samarbejde
1. Udvælgelse: Udvælgelse af relevante brugere, der skal bidrage til innovationsprocessen
2. Planlægning: Udarbejdelse af en plan for innovationsprocessen

5
6

Disse oversættes med samarbejde, kontekst og koncept
Disse oversættes med udvælgelse, planlægning, indsigter, vision, sketching og præsentation
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Kontekst
3. Indsigter: Indsamling af indsigter i eksisterende praksisser, problemer og behov
4. Vision: Identifikation af vision for mulige fremtidige løsninger
Koncept
5. Sketching: Udarbejdelse af foreløbige løsninger
6. Præsentation: Præsentation af det endelige koncept for beslutningstagere

Aktiviteterne illustreres således:

Figur 2: User Innovation Management-modellen. Egen gengivelse. (UIM, u.å.)

METODE OG VIDENSKABSTEORI

SIDE 33 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

Vores undersøgelse inddrager alle seks trin af UIM-metoden. Dertil udfordrer vi metoden og dens mangel på
iterationer, hvorfor der tilføjes et ekstra trin til modellen. Dette gør vi for at etablere en åbenhed i processen
og give plads til en test af vores design i praksis. Argumentet for vores udvidelse af metoden udfoldes i afsnit
3.7.

3.4 Samarbejde: Udvælgelse og planlægning
De to indledende faser i UIM består af henholdsvis udvælgelse og planlægning. Vores metoder vedrørende
disse to aktiviteter præsenteres i det nedenstående.

3.4.1 En stor løsningsramme

Som noget af det første i en UIM-proces er det ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) vigtigt at definere problemets solution space7. En løsningsramme forstås som den ramme, inden for hvilken designproblemet kan
løses - skal designet lægge sig op ad et eksisterende eller har designeren frie hænder? Løsningsrammen beskrives som enten stor eller lille alt efter, hvor veldefineret den er. Jo mere veldefineret en løsningsramme er, jo
mindre er den. Kanstrup og Bertelsen (2011) eksemplificerer de to former for løsningsrammer på følgende
måde:
•

Lille løsningsramme: “An example is an insulin pen where the central functionalities are
defined.” (Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 38)

•

Stor løsningsramme: “An example is IT services for diabetics where the technology is defined broadly and the platform (mobile, web, PC, etc.), service type and software design is
open for fundamental architecture and functionality.” (Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 38)

Problemet, vi undersøger i dette speciale, har en stor løsningsramme. Dette fordi vi udvikler en ny procesmodel til aktivering af nudgingteorien, og altså ikke forsøger at kombinere elementer i en eksisterende model på
nye måder. Vi og vores brugere er således ikke begrænset af at skulle lægge sig op ad noget eksisterende, fx de
eksisterende nudgingmodeller. På den anden side har vi heller ikke den fordel, det kan være, at blive hjulpet
på vej af et eksisterende design.
Kanstrup og Bertelsens (2011) løsningsramme relaterer sig til, men bør ikke forveksles med, Dalsgaards design space8, der defineres som, “[...] the arena in which the designer acts [...]” (Dalsgaard, 2014, s. 145). Den
afgørende forskel på Kanstrup og Bertelsens (2011) løsningsramme og Dalsgaards (2014) designramme lig-
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ger i, at førstnævntes begreb udelukkende omhandler rammen for problemets løsning, hvorimod Dalsgaards
(2014) begreb dækker over hele designsituationen. Desuden er Kanstrup og Berthelsens (2011) løsningsramme en konstant, hvorimod Dalsgaards (2014) designramme undergår stadig udvikling gennem gensidig
påvirkning mellem designere, stakeholdere og forskellige komponenter i arenaen.

3.4.2 Udvælgelse af nudgingbureauer

Kanstrup og Bertelsen (2011) foreslår to typer af brugere til at give indsigt i problemer med en stor løsningsramme:
•

Brugere, der er nye i målgruppen. Disse kan bidrage positivt til den store løsningsramme,
idét de ofte har mange spørgsmål og har idéer til løsninger fra andre felter. (Kanstrup &
Bertelsen, 2011, s. 38)

•

Brugere, der er frontløbere inden for deres felt og i stor grad eksperimenterer med teknologiske løsninger i deres daglige liv. Disse kan bidrage med fremadsynede indsigter og kan
bidrage med eksakt viden og bygge bro mellem forskellige praksisser (Kanstrup & Bertelsen,
2011, s. 39).

Det skal i forlængelse heraf siges, at Kanstrup og Bertelsen ikke tilbyder nogen uddybelse af, hvad de forstår
ved teknologi - og herunder teknologiske løsninger. Vi vælger i dette speciale at benytte os af Deweys definition, der af Dalsgaard (2014) beskrives som “[...] more inclusive than the general conception of the term in that
he [Dewey] treats technology broadly as the use of instruments or means to reach an intended outcome.” (s.
148).
Til undersøgelsen af vores problem har vi i vid udstrækning valgt brugere, der falder ind under kategori
nummer to. Dette har vi gjort, fordi vi mener, at man med forståelsen af en procesmodel som teknologi, kan
se professionelle nudgingbureauers arbejde med nudging som eksperimenteren med teknologi i hverdagen,
idet de ikke har optegnet en egentlig proces. Herudover er det vigtigt, at de kan bidrage med fremadsynede
indsigter og eksakt viden (Kanstrup og Bertelsen, 2011), idet vi er interesserede i, hvordan de håndterer
nudging i en professionel praksis.
Kanstrup og Bertelsen (2011) arbejder også med målgruppers excludability. Den målgruppe, som vi udvælger vores brugere inden for, har det, Kanstrup og Bertelsen (2011) kalder high excludability (s. 39). Dvs. at
målgruppen er forholdsvist nem at definere, og det er nemt at til- og fravælge brugere. Da vi udelukkende
søger efter brugere, der bruger nudgingteorien i praksis, er vores målgruppe forholdsvist begrænset, idét feltet
stadig er lille. Udover at afgrænse os til nudgingbureauer har vi også valgt at afgrænse os til bureauer i Danmark grundet metodiske valg i forhold til empiriindsamlingen, der kræver, at vi fysisk kan møde bureauets
ansatte. Dette gav os med fire oplagte bureauer: TNC, DD, INudgeYou og /KL.7.
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Fordi vi ønsker, at Nudgingmodellen ikke skal være udviklet specifikt til ét bureau, men i stedet skal kunne
bidrage til det professionelle arbejde med nudging i en mere generel kontekst, har vi valgt at samarbejde med
to forskellige bureauer. For at få en bredere forståelse for, hvordan forskellige opgaver løses, ønsker vi desuden
at udvælge to nudgingbureauer, der på en vis række parametre fraviger fra hinanden - fx i størrelse, erfaring,
kundebase osv. Ovenstående afgrænsninger og kriterier har resulteret i et valg af bureauerne Decision Design
(herefter DD) og The Nudging Company (herefter TNC) som undersøgelsesobjekt i dette speciale. DD er et
relativt lille bureau, imens TNC er et større og mere etableret bureau. De to bureauer adskiller sig således fra
hinanden ift. størrelse, erfaring og kundebase (se beskrivelse af bureauerne i Afsnit 1.2.1).
Slutteligt argumenterer Kanstrup og Bertelsen (2011) for, hvorfor et behov hos brugeren er afgørende for,
hvor brugbar deres viden er i en innovationssituatuon: “This is why users are brilliant innovators. They have
insights from their everyday lives within the areas you are designing for. They have needs.” (s. 40). Både TNC
og DD har fra starten udtrykt et behov for at få belyst deres egne metoder. Ingen af bureauerne har på nuværende tidspunkt udarbejdet en færdig model, men ser det som et projekt for fremtiden, og er derfor meget
interesserede i udfaldet af nærværende speciale.

3.4.3 Udvælgelse af deltagere til interviews

For at få en bred indsigt i bureauernes metoder, udfører vi interviews med to personer fra hvert bureau. Altså i
alt fire interviewpersoner. Ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) er det vigtigt at udvælge personer med innovativt potentiale. En sådan innovation afhænger ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) af indsigt og motivation
og drives af behov. I vores udvælgelse af deltagere skelner vi mellem to niveauer af indsigt: Overordnet indsigt
og procesnær indsigt.
Hos TNC har Morten Sehested Münster (herefter Morten) som CEO den overordnede indsigt i processerne,
mens adfærdsdesigner Thomas Christensen (herefter Thomas) har været tæt på processen i arbejdet med de
udvalgte cases. I DD er situationen lidt en anden, da bureauet har en struktur, hvor teamet - ud over det to
partnere - sammensættes af freelancere på hvert enkelt projekt. Vi vurderer, at freelancerne ikke har tilstrækkelig indsigt i processen som helhed, da de hver især er knyttet til specifikke dele af processen. Dette begrænser os til de to partnere, Thor Ridderhaugen (herefter Thor) og Asger Breindahl Ridderhaugen (herefter Asger), der dog som følge af virksomhedens størrelse begge har været tæt på processen i alle bureauets projekter.
Risikoen ved at bruge eksperter som deltagere er, at de kan have svært ved bryde det, Kanstrup og Bertelsen
(2011) kalder professional thought patterns9 (s. 40), hvilket er tankemønstre om, hvad der kan lade sig gøre,
eller hvad der passer ind i en given virksomhedsprofil. Disse professionelle tankemønstre kan sammenholdes
med Deweys pragmatisme og hans tanker om vaner og viden, hvor han mener, at vores vaner er konstitue-
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rende for vores viden: “Dewey mente, at vi » ved hvordan [eng. »know how«] gennem vore vaner.«” (Brinkmann, 2006, s. 106).
I dette tilfælde vil vi dog argumentere for brugen af eksperter, da vi arbejder med et felt, hvor tilstrækkelig
praktisk erfaring kun findes hos eksperter. I tråd hermed er det også relevant, at vores pragmatiske tilgang
kræver, at den empiri, vi indsamler, for at kunne betegnes som gyldig, skal være afprøvet og godkendt i
praksis (Dewey, 1938). Inden for nudgingfeltet er det kun de, der arbejder med nudging professionelt - og
derfor ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) er at betegne som eksperter - der har mulighed for at afprøve deres
metoder tilstrækkeligt i praksis, og derfor har vi udvalgt disse som vores interviewpersoner.

3.4.4 Planlægning

I den tidlige planlægning af undersøgelsen og dataindsamlingen gjorde vi brug af flere af Kanstrup og Bertelsens foreslåede teknikker: Kommunikation og user invitation (2011, s. 78). Metoderne er simple, men
bidrager med en struktureret tilgang til planlægningsfasen.
Fordi Morten fra TNC ikke havde mulighed for at afsætte lige så meget tid som Thor fra DD til de indledende interviews, har vi benyttet to forskellige metoder til den indledende kontakt. Med DD benyttede vi det,
Kanstrup og Bertelsen (2011) kalder user invitation (s. 78), der indebærer at invitere brugeren til et indledende møde for at diskutere vores projekt og den innovation, vi ønsker deres deltagelse i. Denne metode benyttede vi med DD, hvor vi inviterede Thor til et møde for at diskutere netop ovenstående. Planlægningsmødet
med Thor blev afholdt i neutrale omgivelser i et mødelokale. Planlægningsmødet med Morten foregik grundet tidsbegrænsning over telefon, hvor vi ligeledes præsenterede vores projekt og den innovation, vi ønsker
at involvere dem i. Det overordnede argument for en grundig planlægning findes hos Kanstrup og Bertelsen
(2011) og bygger på, at denne form for planlægning reducerer risikoen for misforståelser imellem UIM-facilitatoren og brugeren.

3.5 Kontekst: Indsigter og vision
Kontekst er det andet tema i UIM, og er ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) “[...] at the core of UIM.” (s. 47).
Konteksten er ligeledes central for dette speciales inquiry. “UIM is about grounding innovations in contextual
knowledge” (2011, s. 47) og handler således i sin essens om at bygge nye løsninger på kontekstuel forståelse.
Formålet med vores aktiviteter i kontekstfasen er at opnå forståelse for hhv. de eksisterende nudgingmodeller
og de forskellige eksisterende praksisser og kontekster hos DD og TNC. Disse indsigter udgør visionerne på
baggrund af hvilke, vi udvikler Nudgingmodellen.
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3.5.1 Håndtering af tavs viden

En udfordring ved UIM-metoden - og brugerinddragende design i det hele taget - er ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011), at de indsigter, vi leder efter, ofte er mere tavse end udtalte - og dermed sværere tilgængelig for
os, som undersøger feltet udefra.
Kanstrup og Bertelsen (2011) beskriver tilgængeligheden af den tavse viden således: “[...]it is not knowledge that can be acquired after two weeks in a group, but rather knowledge that it takes time (months or even
years) to develop.” (s. 48). Samtidig er det ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) lige præcis denne viden, der
er kontekstafhængig, som er afgørende for, hvor brugbare og retvisende vores indsigter i sidste ende er: “This
context-dependent knowledge is crucial for UIM, and users are the specialists with this context knowledge”
(2011, s. 48).
Denne tavse viden hænger i vid udstrækning sammen med Schöns (2004) begreb om den reflekterende
praktikers viden-i-handling: “Vores viden ligger som regel indbygget i vores handlemønstre og i vores fornemmelse for den materie, vi har med at gøre. Det forekommer korrekt at sige, at vores viden ligger i vores
handlinger.” (s. 51). Der kan argumenteres for, at fordi interviewpersonernes viden i høj grad ligger i deres
handling, kan denne være svært tilgængelig gennem interviews.
Der er dog flere måder at få adgang til den tavse viden på. Havde vi eksempelvis ønsket selv at erfare den
kontekstuelle viden, som ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) tager måneder og år at opnå, kunne vi have
benyttet en metode, hvor vi selv indgik i det daglige arbejde i bureauerne over en længere periode og gennem
deltagende observation (Justesen & Mik-Meyer, 2010) opnåede denne viden. I planlægningen af nærværende speciale undersøgte vi muligheden for denne form for dataindsamling, men dette var ikke en mulighed
hos de to udvalgte bureauer. Metoden indebærer desuden den udfordring, at vi over så lang en periode
sandsynligvis ville opleve at blive så inkorporeret en del af organisationen, at de indsigter, vi skal bruge til at
designe vores model, også ville være blevet tavse hos os (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I forlængelse heraf
kunne vi også have arbejdet med deltagende observation og contextual design som det beskrives hos Beyer og
Holtzblatt (1998), hvilket dog heller ikke var muligt i samarbejdet med de to bureauer.
En anden måde at skaffe adgang til tavs viden kan være gennem observation, og under planlægningen af
nærværende speciale havde vi således en ambition om at benytte elementer af observation i vores dataindsamling. Som supplement til vores interviews ønskede vi at observere på, hvordan TNC og DD arbejder i
praksis. Dette kunne fx foregå ved ikke-deltagende observation (Bryman, 2012) i proceskritiske situationer
som fx opgavebriefs, arbejdsmøder og præsentationer. Disse observationer ville have bidraget med indsigter
i arbejdsprocesserne, som ikke var afhængige af overlevering - og tolkning - fra eksperterne. På grund af tidsog planlægningsmæssige bekymringer fra både TNC og DD var dette dog ikke muligt.
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3.5.2 Adgang til tavs viden via cases og håndgribelige elementer

Som konsekvens af ovenstående begrænsninger får vi i nærværende speciale adgang til den tavse viden ved at
spørge ind til praksis gennem cases. At spørge ind til konkrete cases frem for generelle metoder skal gøre det
nemmere for interviewpersonerne at sætte ord på deres viden om designprocessen. Denne brug af håndgribelige elementer ses hos Kanstrup og Bertelsen (2011), der argumenterer for, at man som udefrakommende
kan komme tættere på den tavse viden ved at “[...] develop a toolkit of physical materials that can facilitate
participation, reflection, conversation and freedom to innovate [...] We call such tools visual tangible artifacts.”10 (s. 48). I nærværende speciale gør vi brug af sådanne håndgribelige elementer. I forbindelse med de
indledende interviews har vi bedt de interviewede om at tegne deres overordnede designproces. Herudover
beder vi i forbindelse med caseinterviewne de interviewede om at medbringe materiale, der dokumenterer
hver case. Dette materiale skal hjælpe de interviewede med at formulere deres tavse viden. Udover at give adgang til tavs viden har brugen af håndgribelige elementer ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) andre fordele,
der er relevante i forhold til dette speciale. Håndgribelige elementer kan således ifølge Kanstrup og Bertelsen
(2011) understøtte den aktive brugerdeltagelse og den refleksive samtale mellem deltagerne i UIM-projektet.
Samtidig kan håndgribelige elementer gøre interviewene mere spændende for deltagerne og hjælpe til at “[...]
trick user memory and imagination.” (Kanstrup og Bertelsen, 2011, s. 49).
I det følgende gennemgås specialets interviewmetoder samt de konkrete håndgribelige elementer, der er
benyttet i forbindelse med hver interviewtype.

3.5.3 Interview som metode

For at få indblik i de processer, aktiviteter og faser, TNC og DD gennemgår, når de udvikler et nudge, har vi
udført i alt 14 interviews - to indledende interviews og 12 caseinterviews.
For at sikre konsistens i dataindsamlingen i vores interviews, har vi fastholdt den samme interviewer i alle 14
interviews. Gruppens andet medlem har fungeret som suppleant og sørget for, at interviewguiden og tidsplanen blev overholdt.

10
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Nedenfor ses en oversigt over specialets 14 interviews:

Figur 3: Oversigt over interviews og interviewpersoner

3.5.4 To indledende interviews

Som en indledende del af specialets dataindsamling udføres to semistrukturerede, kvalitative interviews (Bryman, 2012) med hhv. Morten fra TNC og Thor fra DD. De indledende interviews har til formål at give os et
overordnet indblik i, hvordan bureauerne arbejder med nudging i praksis samt give os indsigt i den kontekst,
som vores interviewpersoner befinder sig i og dermed også besvarer vores efterfølgende mere strukturerede
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caseinterviews ud fra. Herudover vil de svar, vi får i disse indledende interviews, danne grundlag for udformningen af vores caseinterviews.
Fordelen ved det semistrukturerede interview er, at “[...] the interview process is flexible.” (Bryman, 2012,
s. 471 [original kursivering]). Det semistrukturerede interview er ifølge Bryman (2012) kendetegnet ved,
at intervieweren tager udgangspunkt i en interviewguide, “[...] a list of questions or fairly specific topics to
be covered, [...]” (s. 471), der giver struktur til interviewet, men ikke skal overholdes lige så stringent som i
et struktureret interview. Denne interviewmetode giver den interviewede frihed til at besvare spørgsmålene med sine egne formuleringer og komme med egne inputs. Samtidig giver metoden også større frihed til
intervieweren, der således har bedre mulighed for at tilpasse interviewet til situationen: “Questions may not
follow on exactly on the way outlines on the schedule. Questions that are not included in the guide may be
asked as the interviewer picks up on things said by interviewees. “ (Bryman, 2012, s. 471). Med valget af
denne interviewmetode følger vi en af kerneværdierne i UIM, der ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) er at
“Keep an open attitude [...]” (s. 32) i indsamlingen af indsigter.
Udover at skabe struktur i interviewet har interviewguiden desuden til formål at sikre, at intervieweren får
stillet de samme spørgsmål og formulerer dem nogenlunde ens i begge de indledende interviews: “But, by
and large, all the questions will be asked and similar wording will be used from interviewee to interviewee”
(Bryman, 2012, s. 471).
Vores semistrukturerede interviews med Morten og Thor tager således udgangspunkt i en interviewguide,
som ses i Bilag 6. For at få belyst de ønskede emner, er interviewguiden delt ind i fire temaer:
•

Præsentation: Her præsenteres den interviewede for vores faglige baggrund samt specialets
problem og formål.

•

Generel information om bureauet: Her søger vi information om bureauets størrelse,
erfaring og produkter samt medarbejderkompetencer og typer af kunder

•

Proces: Her er formålet at opnå indblik i den overordnede struktur og proces og om bureauet allerede har nogle optegnede processer samt indblik i, hvilken rolle teorien spiller i
udviklingen af nudges

•

Afslutning og forberedelse til caseinterview: Her introducerer vi den interviewede på
caseinterviewene og hvad han skal forberede til næste gang.

Under de indledende interviews bad vi hhv. Morten og Thor om at optegne processen for os, mens de fortalte. Dette er et af de håndgribelige elementer, der ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) hjælper intervieweren
med at få adgang til tavs viden. Tegningerne har til formål at inddrage interviewpersonerne og give dem et
udgangspunkt for fortællingen om processen. Derudover understøtter det håndgribelige element de inter-
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viewedes hukommelse, hvilket er vigtigt, da deres svar er baseret på erindring (mere herom i afsnittet Data
bygger på hukommelse under afsnit 3.5.6).
De to procestegninger fra de indledende interviews bidrager desuden med inspiration til vores egen visualisering af Nudgingmodellen. Procestegningerne findes i Bilag 7-8.
Indledende interviews som udgangspunkt for caseinterviews
De to indledende interviews danner grundlag for udarbejdelsen af vores caseinterviews, der på denne måde
bliver mere målrettede. Ved at lave et indledende interview opnår vi desuden et kendskab til den kontekst,
som de cases, som vi efterfølgende interviewer om, foregår i.
Ved denne metode er vi dog opmærksomme på, at det indledende interview kan påvirke interviewpersonernes svar i de efterfølgende caseinterviews. Når vi bruger hhv. Morten og Thor til både det indledende
interview og de efterfølgende caseinterviews, vil de have en anden forforståelse end de interviewpersoner,
der ikke er blevet interviewet forud for det strukturerede interview. For at imødekomme denne usikkerhed,
introducerer vi de to andre interviewpersoner, Thomas og Asger, for vores indsigter fra interviewene med
deres respektive kollegaer inden caseinterviewene med disse.

3.5.6 Tolv caseinterviews

For at få indblik i, hvordan bureauerne arbejder med nudging i praksis, har vi gennemført i alt 12 caseinterviews med fire personer. Formålet med caseinterviewene er at få kendskab til konkrete aktiviteter, tilgange og
metoder, som TNC og DD bruger i deres nudgingarbejde. Interviewene tager ligesom de indledende udgangspunkt i en interviewguide, der ses i Bilag 41.
Caseinterviewene omhandler tre forskellige cases hos hver bureau. For at sikre validiteten i svarene interviewes de to personer fra begge bureauer om de samme cases. Dette giver os mulighed for at validere de svar, der
er givet på baggrund af interviewpersonernes hukommelse. Desuden giver det vores data en ekstra dybde,
da alle cases belyses fra to vinkler. Ved at interviewe flere personer om den samme case efterlever vi desuden
kravet om åbenhed overfor brugerne i UIM og og har dermed mulighed for at “Embrace differences, multiple
perspectives and the richness of people and practices.” (Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 32).
Caseinterviews er valgt som metode af flere årsager. For at kunne besvare det pragmatiske problem i vores
problemformulering, ønsker vi indsigt i det konkrete praktiske arbejde med nudging. Denne indsigt opnås
gennem indsigt i konkrete processer i de forskellige cases. Ved at tage udgangspunkt i konkrete cases reducerer vi desuden den usikkerhed, der ligger i at basere vores data på de interviewedes hukommelse. Indsigterne
er stadig baseret på hukommelse, men vi stiller de interviewede en mindre abstrakt hukommelsesopgave,
end hvis vi spurgte ind til processen på et generelt plan. Ved at tage udgangspunkt i konkrete cases får interviewpersonerne desuden bedre mulighed for at huske konkrete processer og at være mere detaljerede i deres
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fortælling.
Ved at bruge caseinterviews som metode anerkender vi desuden det pragmatiske afsæt i en foranderlig verden
(Brinkmann, 2006, s. 30-31). Når virkeligheden er emergent, er processen med design af nudges ikke er ens
hver gang, og derfor søger vi indblik i disse forskellige processer.
Udvalgte cases
Vores inquiryproces i forhold til bureauernes processer startede med, at vi bad vores primære kontaktpersoner hos de to bureauer, Morten og Thor, om at udvælge tre cases inden for følgende kategorier; Den seneste
case, den mest repræsentative case og den bedste case. Selvom én kategori tager navnet “den mest repræsentative case”, hører alle casetyper ind under den kategori, som ifølge Robert K. Yin (2009) hedder repræsentative cases. Ifølge Yin er formålet med denne slags cases “[...] to capture the circumstances of an everyday or
commonplace situation” (Yin, 2009, s. 48). Og lige præcis denne beskrivelse af, hvad TNC og DD normalt
gør, når de arbejder med nudgeteorien i praksis, er det, vi ønsker at få indblik i med de udvalgte cases. Således
skal de nedenstående kategorier af repræsentative cases sikre, at vores cases udvælges på følgende grundlag:
“[...] not because they are extreme or unusual in some way but because [...] they epitomize a broader category
of cases […]” (Bryman, 2012, s. 70).
•

Den seneste case: Den seneste case er repræsenteret ved det projekt, som bureauerne senest
har afsluttet. Ved at vælge den senest afsluttede case, har vi de bedste forudsætninger for, at
de interviewede har tilstrækkelig information tilgængelig i hukommelsen.

•

Den mest repræsentative case: Den mest repræsentative case er den case, som kontaktpersonerne anser som værende mest generelt gældende for processen i virksomheden.
Repræsentativiteten går således på processen og ikke andre faktorer som fx branche eller
opgavetype. Ved at bede vores interviewpersoner om at udvælge den mest repræsentative
case ift proces får vi et indblik i, hvad bureauerne selv anser som værende den mest gængse
metode hos dem.

•

En best case: En best case fokuserer på resultatet. Vi er her interesserede i at få indsigt i en
case, der har haft et målbart godt resultat. Denne case skal give os indblik i, om processerne
har nogle bestemte træk, når et projekt har et godt, målbart resultat.

Supplerende materiale under og efter interviews
Forud for de 12 caseinterviews bad vi interviewpersonerne om at medbringe så meget materiale fra de forskellige projekter som muligt. Det kunne fx være rapporter, præsentationer og briefs. Alle fire interviewpersoner medbragte denne form for dokumentation til interviewene. Den medbragte data skulle hjælpe interviewpersonerne med at huske processerne og fungerede i høj grad som en mulighed for interviewpersoner til at
tjekke op med det samme, hvis de ikke kunne huske det præcise svar på vores spørgsmål til processen.
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Data bygger på hukommelse
En problemstilling, vi er opmærksomme på i forbindelse med vores indsamling af denne form for data,
er usikkerheden der ligger i interviewpersonens hukommelse. Vi beder interviewpersonerne om at huske
noget, der måske ligger langt tilbage. Dette giver en vis usikkerhed i vores data. Denne usikkerhed søger vi
bl.a. at imødekomme ved at lave to interviews med to forskellige personer om den samme case. De dobbelte
interviews skal blandt andet hjælpe os til at verificere udsagnene, samt reducere den forstyrrelse, der kan
forekomme i vores data, når vi beder interviewpersonerne om at huske, hvad der er sket.
Før caseinterviewene er interviewpersonerne desuden bekendte med de cases, vi vil interview dem om. Vi
har bedt interviewpersonerne om at forberede sig til interviewene ved at fremskaffe dokumenter, der kan
dokumentere processen, fx briefs, projektplaner, præsentationer etc. På denne måde giver vi interviewpersonerne mulighed for at hjælp deres egen hukommelse på vej og får et mere retvisende billede af, hvordan
processen har været. I de indledende interviews bliver sketching og andre håndgribelige elementer (Kanstrup
og Bertelsen, 2011) desuden brugt som metode til at hjælpe hukommelsen.
At vores data bygger på erfaring kan dog også berige vores undersøgelse. Argumentet findes i den refleksion
over handling, som ses hos både Dewey (2005) og Schön (2004). Refleksion over handling er den refleksion, praktikeren udfører efter en udført en handling, og som bidrager til hans eller hendes samlede forståelse
af praksis (Schön, 2004). Den efterfølgende refleksion over praksis giver således læring til vores interviewpersoner. Denne læring kan være med til at berige vores indsigter.

3.5.7 Databehandling af interviews

Dataen fra ovenstående interviews behandles via transskribering og kodning. Disse metoder præsenteres i
det følgende afsnit. Da de indledende interviews udgør grundlaget for caseinterviewene, er de førstnævnte
databehandlet inden udførelsen af de sidstnævnte.

3.5.8 Transskribering

Alle 14 interviews er transskriberet. Ifølge Bryman (2012) skal et kvalitativt interview altid optages og transskriberes, idét transskriptionen hjælper med at udligne vores naturlige begrænsede hukommelse og samtidig
hjælper med at undgå, at en udtalelse huskes forkert på grund af intuitive holdninger hos intervieweren.
Desuden gør transskriptionen det muligt at analysere vores data i dybden. En videnskabelig fordel ved transskription er desuden, at vi gør vores data nemt tilgængelig for offentligheden og andre forskere, der måtte
ønske at udføre en sekundær analyse på vores data (Bryman, 2012, s 482).
Ifølge Kvale (1997) afgør den forestående analyse og undersøgelsesspørgsmålet, hvor høj en detaljegrad der
bør arbejdes med i transskriptionen af kvalitative interviews. Fordi vi i vores analyse er interesserede i at
kortlægge konkrete aktiviteter og faser, er vi hovedsageligt interesserede i indholdet af interviewet - altså hvad
interviewpersonerne siger. Derfor er fyldord, lydord, pauser mm. ikke medtaget i transskriptionen, da disse
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ikke er relevante for den efterfølgende analyse (Kvale, 1997, s 161). Havde vi i stedet været interesserede i
sproglige betydninger og interpersonelle sammenhænge, havde disse faktorer været relevante at medtage i
transskriptionen.

3.5.9 Kodning

Vi vil i nærværende speciale benytte os af kodning til at håndtere den indsamlede mængde af data. Bryman
(2012) beskriver kodning således: “In qualitative research, coding is the process whereby data are broken
down into component parts which are given names.” (s. 710). Denne proces er vigtig for at kunne udpege
de dele, der er essentielle for studiets formål, fordi som Miles & Huberman (1994) pointerer: “If you don’t
know what matters more, everything matters.” (s. 55). Koder har desuden ifølge Miles og Huberman (1994)
den fordel, at de “[...]empower and speed up analysis.” (s. 65). Mens Bryman (2012) beskriver koder som
talbaserede, beskriver Miles og Huberman (1994) koder som værende tekstbaserede. Vi vælger i nærværende
speciale at benytte tekstkoder, der suppleres med tilhørende farvekoder, der gør det nemmere at identificere
koderne i transskriberingen.
Udover at være en måde at overskue sin data på, betegner Miles og Huberman (1994) kodning som en analyseform: “Coding is analysis. To review a set of field notes, transcribed or synthesized, and to dissect them
meaningfully, while keeping the relations between the parts intact, is the stuff of analysis.” (s. 56).
Kodning som metodes kritiseres for “[...] the possible problem of losing the context of what is said.” (Bryman, 2012, s. 578), idét nogle researchere vælger at uddrage indholdet af de forskellige koder til et andet dokument. Dette gør indholdet overskueligt, men tager det også ud af kontekst. I nærværende speciale undgår
vi dette problem, da vi ikke tager koderne ud af transskriberingen, men læser dem i deres naturlige kontekst.
Som følge af, at vores empiriindsamling er delt op i flere niveauer (indledende interviews og case-interviews),
benytter vi flere forskellige kodningsstrategier. I det følgende gennemgås, hvordan kodningen håndteres for
hvert niveau.
Kodning af indledende interviews
Kodningen af de indledende interviews har til formål at give os indblik i overordnede processer og temaer
hos bureauerne, og skal danne grundlag for udformningen af case-interviewene.
I kodningen af de indledende interviews går vi induktivt til værks og lader den indsamlede data være afgørende for udformningen af vores koder. Denne tilgang er “[...] more open-minded and context-sensitive[...]”
(Miles & Huberman, 1994, s. 58) og sikrer, at vi forholder os åbent til vores empiri gennem kodningen. Efter

10

Dette oversættes til tjekkodning

METODE OG VIDENSKABSTEORI

SIDE 45 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

den første frie kodning sammenligner vi koderne og laver en mere abstrakt kategorisering af disse, således
at fx. koderne Virksomhedens alder, Alder, Samarbejspartnere, Medarbejdere og Virksomhedsstruktur alle
samles under koden Virksomhedsinformation. På denne måde når vi frem til en foreløbig fælles forståelse af
koderne.
Kodningens reliabilitet
I arbejdet frem mod en endelig definition af koderne vil vi desuden gøre bruge af det, Miles og Huberman
(1994) kalder check-coding11 (s. 64). Fordelen ved tjekkodning er ifølge Miles og Huberman (1994), at “Definitions become sharper when two researches code the same data set and discuss their initial difficulties. A
disagreement shows that a definition has to be expanded or otherwise amended” (s. 64). Udover at specificere vores definitioner, er tjekkodning også en god måde at sikre vores kodnings reliabilitet, altså om vi er enige
om, hvilken data der tillægges hvilke koder. Reliabiliteten af vores kodning kan udregnes procentvist med
nedenstående formel:

Miles og Huberman (1994) skriver, at der ved første tjekkodning ikke bør forventes en reliabilitet på mere
end 70%. Herefter tilpasses vores forståelse af koderne endnu engang, hvorefter reliabiliteten bør ligge på
omkring 80% i anden tjekkodning.
I overensstemmelse med Miles og Huberman (1994) har vi tjekkodet de to indledende interviews to gange.
Først tjekkodede vi det indledende interview med Thor fra DD (Bilag 23 og 25). Som det ses af nedenstående udregning, opnåede vi en reliabilitet på 53,5%.

Resultatet af vores første tjekkodning er relativt lavt i forhold til, hvad man kan forvente, hvilket blot bekræfter vigtigheden af at foretage endnu en tjekkodning (Bilag 24 og 26).
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Som det ses af ovenstående opnåede vi en tilfredsstillende reliabilitet i vores anden tjekkodning af dette
interview.
Samme proces er herefter gennemgået med de indledende interviews med Morten fra TNC. Udregningerne
af den første tjekkodning (Bilag 27 og 29) ses nedenfor.

Resultatet lægger op til endnu en tjekkodning (Bilag 28 og 30), hvor vi opnåede en reliabilitet på 88,2%:

De endelige koder fra de indledende interviews (Bilag 24 og 28) danner grundlag for såvel udarbejdelsen af
interviewguiden som kodningen af caseinterviewene.
Kodning af caseinterviews
Kodningen af caseinterviewene tager udgangspunkt i det, Miles og Huberman (1994) kalder start lists12 (s.
58) Disse startlister udgøres af de endelige koder fra de indledende interviews. Ved at kode ud fra startlisterne
opnår vi en detaljeret mængde data omkring centrale emner i interviewene. Enkelte nye koder tilføjes undervejs i kodningen som fx Caseinformation og Team.
En risiko ved at bruge startlister er, at vi ikke er ligeså åbne overfor vores data, som vi var i den induktive
kodning af de indledende interviews (Miles & Huberman, 1994). Thaler og Sunstein (2009) ville i øvrigt
beskrive dette som confirmation bias - tendensen til at lede efter information, der bekræfter ens eksisterende idé om verden. Denne bias er i øvrigt beslægtet med den default bias, som vi beskrev i forbindelse med
organdonationscasen (Johnson og Daniel Goldstein, 2003) i Afsnit 2.1.5. Dog giver startlisterne os i stedet
muligheden for at få et mere detaljeret indblik i de overordnede processer, som vi fik indblik i i de indledende interviews. Samtidig skal muligheden for at tilføje nye koder og en høj reliabilitet veje op for dette.
Kodningens reliabilitet
Tjekkodningen af caseinterviewene foregår på samme måde som med de indledende interviews. Dog er
der den store forskel, at vi i denne tjekkodning fra starten af har langt større fælles forståelse for, hvordan de
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forskellige koder er defineret. Dette fordi koderne i vid udstrækning er de samme som i de indledende interviews. Vi har derfor valgt kun at tjekkode de første 5 sider af et caseinterview fra hvert bureau (Bilag 31-34),
da vi, grundet den højere fælles forståelse, opnåede en reliabilitet på over 80% i første tjekkodning af begge
interviews. Udregningerne ses nedenfor.

Da reliabiliteten i begge tilfælde oversteg 80% i første tjekkodning, har vi ikke udført en anden tjekkodning
af disse.

3.5.10 Visioner

Som den sidste del af kontekstfasen skal man ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) opstille “[...] visions for
possible futures.” (s. 47). Disse visioner har til formål at “[...] bridge insights and concepts.” (Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 52). Visioner dannes bl.a. ved at “Identify themes from the analysis of insights [...]” (Kanstrup
& Bertelsen, 2011, s. 52). Denne identifikation af centrale temaer i analysen foregår i dette speciale gennem
analyse og præsentation af koderne. Dertil kommer analysen af eksisterende modeller, der ligeledes bidrager
med visioner til Nudgingmodellen.
Visioner opstår således løbende gennem analysen og opsamles i specialets delkonklusion 1 og 2. Derudover
udgør analyseframeworket, der præsenteres i specialets teoretiske afklaring, de teoretiske visioner for Nudgingmodellen

3.6 Koncept: Sketching og præsentation
UIMs konceptdel indeholder en indledende fase, hvor man sketcher en eller flere designløsninger. Herefter
følger den afsluttende fase, præsentation, som går ud på at præsentere sketchen. I det følgende vil vi gennemgå de to faser og deres rolle i dette speciale.

3.6.1 Sketching: Udvikling af model

Det er i denne fase, at første version af Nudgingmodellen udvikles. Kanstrup og Bertelsen (2011) definerer
sketching således: “[...] a process of manifesting design ideas. You transform descriptions, understandings
and visions - words into concrete, visual and tangible examples of design. Sketches communicate ideas in a
concrete manner.” (Kanstrup og Bertelsen, 2011, s. 64 [original kursivering]). En vigtig pointe er, at sketches
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altså ikke er færdige produkter, men skitser “[...] that can be discussed, explored, changed and even rejected”
(Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 64). Det centrale formål med sketching er at kommunikere ideer, samt at lære
noget om disse, hvilket er i tråd med pragmatismens krav om at teste ideer i virkeligheden. I dette speciale
skal vores sketch altså kunne diskuteres og vurderes sammen med TNC og DD. Kanstrup og Bertelsen (2011)
argumenterer for, at man kan se en sketch som et fake design (s. 64) og det er vigtigt, at dette fake design er:
•

As realistic as possible for users or other stakeholders to be able to understand and explore
the design idea; or

•

Provocative to create reaction, reflection or discussion with or other stakeholders.
(Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 64)

Vores sketch af Nudgingmodellen falder under den første kategori, da vi forsøger at udvikle noget, der så
godt som muligt afspejler den virkelighed, bureauerne har beskrevet for os.
Kanstrup og Bertelsen (2011) foreslår tre tilgange til sketching: Paper prototyping, Digital prototypes eller
Scenarios. Her er det interessant at Kanstrup og Bertelsen (2011) synes at definere sketching og prototyping
under et, hvilket er i strid med ledende researcher hos Microsoft, Bill Buxtons (2010), syn på sketching og
prototyping:
Sketches and prototypes are both instantiations of the design concept. However they serve
different purposes, and therefore are concentrated at different stages of the design process.
Sketches dominate the early ideation stages, whereas prototypes are more concentrated at the
later stages where things are converging within the design funnel. (s. 139)
Figur 4 afbilleder forholdet mellem sketching og prototyping i det Buxton (2010) kalder the design funnel.
Det ses her, at sketching finder sted tidligt i processen, hvor man har mange ideer, imens prototyping finder
sted senere, når designkriterierne er mere indskærpede.
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Figur 4: Buxtons skala over sketch og prototype. Egen fremstilling. (Buxton, 2010, s. 138)
Ud fra denne betragtning arbejder med prototyping, idet vi ikke har de tidsmæssige ressourcer til at afprøve
en lang række sketches. For at opnå en indskærpet definition af designkriterier, som prototyping kræver, har
vi som bekendt valgt at supplere vores analyse af ekspertinterviews med en analyse af eksisterende modeller
inden for feltet.

3.6.2 Præsentation

Ifølge Kanstrup og Bertelsen (2011) har man to muligheder efter sketchingen: Enten kan man lade UIM-processen fortsætte i en ny iteration, eller man kan lade UIM-processen slutte. Muligheden for iteration i UIM
behandles i det efterfølgende afsnit. Er man tilfreds med sin sketch, og UIM-processen dermed slutter, beskriver Kanstrup og Bertelsen (2011) en afsluttende fase: Præsentation. Formålet her er at præsentere sketchen
for beslutningstagere, i håbet om at det godkendes.
Med vores pragmatiske tilgang stiller vi os kritiske overfor de to muligheder, Kanstrup og Bertelsen (2011)
tilbyder. Det problematiske ligger i, at vurderingen af designets gyldighed ikke foregår med udgangspunkt
i den praksis, det skal fungere i. I pragmatismen er test i praksis ifølge Dalsgaard (2014) helt centralt: “[...]
theories are formed in relation to specific situations and circumstances and must be evaluated by how they
help us grasp the world and act in it.” (s. 146). Derfor tillader vi os i nærværende speciale at tilpasse Kanstrup
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og Bertelsens (2011) sjette trin i designprocessen til vores pragmatiske vidensbegreb. I stedet for at være en
præsentation for stakeholdere, tager det sjette trin form af en vurdering af Nudgingmodellen i praksis. Formålet bliver således ikke at få designet godkendt, som Kanstrup og Bertelsen (2011) beskriver, men derimod
at vurdere Nudgingmodellen i praksis. Denne evaluering danner grundlag for en efterfølgende revidering af
Nudgingmodellen.

3.6.3 Vurderingsmetode

Den oplagte pragmatiske måde at tilgå en vurdering af Nudgingmodellen ville være at teste på et helt projekt
i hver af bureauerne. Men da projekterne i de to bureauer varer et sted mellem tre måneder og et år, er dette
ikke en mulighed inden for rammerne af specialet. I stedet har vi valgt at vurdere Nudgingmodellen gennem
et semistruktureret interview med hver af bureauerne. Interviewet består af tre dele. Den første del omhandler
modellens forståelighed. Derfor beder vi interviewpersonerne om at forklare os modellen og dens elementer uden først at have fået nogen introduktion til denne. Beskrivelsesøvelsen skal klarlægge, om der er nogle
elementer i Nudgingmodellen, der er tvetydige eller ikke lykkes med at kommunikere det tiltænkte. I interviewets anden del beder vi interviewpersonerne om at forholde modellen til de tre konkrete cases, vi har
behandlet i caseinterviewene. Dette giver indblik i, hvordan de vurderer, at Nudgingmodellen ville virke i
konkrete praksisser. Interviewets sidste del bevæger sig op på et abstrakt niveau og behandler, hvorvidt dét at
have en procesmodel for arbejdet i det hele taget, er begrænsende eller berigende for arbejdet.
Evalueringsinterviewene tager på samme måde som specialets øvrige interviews udgangspunkt i en interviewguide, der ses i Bilag 42. Transskriptionerne af Evalueringsinterviewene findes i Bilag 39 og 40.

3.7 Introduktionen af et nyt tema til UIM: Iteration
I forhold til dette speciales formål finder vi det relevant at tilføje et ekstra trin til modellen; Iteration. Ved at
tilføje et iteatrionstrin efter præsentationen muliggør vi nemlig en revision - og forbedring - af Nudgingmodellen. Med tilføjelse af iterationen ser UIM-modellen således ud:
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Figur 5: Grafik af udvidet UIM-model med iterarion. Egen fremstilling.
Kanstrup og Bertelsen beskriver selv UIMs forhold til iterationer således:
It is likely that you want to step back and forth between the UIM themes. This is normal
since you learn through the process. However, we recommend that you think in iteration. An
iteration is one tour in the UIM process followed by another tour in the UIM process and so
on. (Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 26)
Iterationer er således velkomne, men kun i det omfang, at disse inkluderer alle trin i UIM-processen. Dette
begrundes med, at brugeren vil gå glip af fordelene ved den systematiske tilgang, som UIM er bygget op
omkring. Dog uddybes disse fordele ikke yderligere, end at den endelige beslutning om konceptet træffes
“[...] on the basis of the co-operation and understanding [of the context]” (Kanstrup & Bertelsen, 2011, s. 26).
Dette anser vi dog ikke for værende begrundelse nok for at udelukke denne iteration, der kun inkluderer
faserne sketching og præsentation.
Argumentationen for vigtigheden af flydende iterationer underbygges bl.a. af Dalsgaards (2014) forklaring af
problemløsning som værende “[...] an ongoing, iterative process that cycles between framing and articulation,
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hypothesis and practical evaluation.” (s. 147). For at løse et problem er det altså vigtigt at holde en åbenhed i
processen og give plads til at bevæge sig mellem forskellige faser.
Således introducerer vi med baggrund i pragmatismen en udvidelse af UIM-processen til at indeholde en
delvis iteration, der hjælper os med at evaluere og forstærke vores model og besvare specialets problemformulering på så oplyst et grundlag som muligt.

3.8 Specialets troværdighed og ægthed
Kvaliteten af specialets undersøgelse og resultater bedømmes i kraft af dets kvalitative karakter ikke ud fra
gængse opfattelser af reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. I stedet adopterer specialet alternative kvalitetskriterier, der er tilpasset kvalitative undersøgelser. Disse kriterier er bygget op om to hovedkriterier:
trustworthiness og authenticity.13 Hovedårsagen til anvendelsen af disse specifikke, kvalitative kriterier er, at
disse ikke stiller krav om en endegyldig sandhed, men i stedet “[...] argue that there can be more than one and
possibly several accounts.” (Brymann, 2012, s. 390).
Specialets troværdighed sikres gennem fire kriterier: Credibility, transferability, dependability og confimability. Specialets credibility består i, at vi sikrer os, vi har forstået det undersøgte korrekt. Dette kan gøres ved
“[...] submitting research findings to the members of the social world who were studied for confirmation that
the investigator has correctly understood that social world.” (Bryman, 2012, s. 390). Således sikres specialets
credibility (Brymann, 2012, s. 390) idét vi i evalueringen af Nudgingmodellen sikrer os, at vi har forstået
vores interviewpersoner rigtigt.
Specialets transferability14, der minder om den eksterne validitet i vurderingen af kvantitative studier, sikres
ved, at vi i specialet tilbyder grundige og detaljerige beskrivelser af vores fund, og at vi i øvrigt stiller vore
fulde datasæt til rådighed for andre researchere. Desuden bidrager det til specialets omsættelighed, at vi har
inddraget data fra to forskellige bureauer.
Den grundige tjekkodning af flere interviews gør specialets dependability15 høj, idét dette kræver en auditing
approach (Bryman, 2012, s. 392), hvor forskere reviderer hinandens undersøgelser. Vi argumenterer desuden for, at specialets confirmability er høj, da vores personlige interesser eller biases ikke har haft indflydelse
på undersøgelsen. Dette sikres bl.a. også gennem tjekkodningen af interviewene.
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Specialets ægthed handler i høj grad om den effekt, undersøgelsen har på sine omgivelser, og deles ind i fem
kriterier: Fairness, ontological authenticity, educative authenticity, catalytic authenticity og tactical authenticity.16
Specialets retfærdighed sikres ved, at synspunkter fra alle interviewede medtages i analysen, og at der foretages en tilfældig udvælgelse af citater, der bygger på citaternes indhold fremfor afsender. Hvor den ontologiske
og opdragende ægthed i høj grad handler om de sociale relationer i situationen, som vi ikke har behandlet i
nogen særlig grad i nærværende speciale, er den katalytiske og taktiske autencitet relevante for vores undersøgelse. Det er vores klare opfattelse, at vores undersøgelse har bidraget til, at “[...] members engage to change
their curcumstances” (Brymann, 2012, s. 393). Denne opfattelse understøttes af resultaterne af vurderingsinterviewet, og således er specialets katalytiske ægthed høj. På samme måde argumenterer vi for, at vores
undersøgelse har en grad af taktisk ægthed, fordi Nudgingmodellen har “[...] empowered members to take
the steps neccessary for engaging in action.” (Brymann, 2012, s. 393). Dette bekræftes ligeledes i vurderingsinterviewene, hvor flere af de interviewede giver udtryk for, at de vil arbejde videre med Nudgingmodellen
efter afslutningen på vores samarbejde ang. nærværende speciale.

3.9 Specialets bidrag til forskningen
Nærværende speciale tilbyder to væsentlige bidrag til forskningen på feltet. Det første bidrag består i det review af eksisterende nudgingmodeller, vi har udført i specialets indledende review. Efter vores bedste overbevisning eksisterer et sådant review af feltet ikke, hvorfor dette i sig selv bidrager med noget nyt og brugbart.
Nudgingmodellen udgør specialets andet væsentlige bidrag til forskningen. Som reviewet viser, findes der
allerede nogle modeller til operationalisering af nudgeteorien. Som vi også påpeger i reviewet har disse dog
nogle svagheder, og lykkes ikke i høj nok grad med at tilbyde konkrete metoder til arbejdet med design af
nudges. Nudgingmodellen bidrager med sådanne konkrete metoder, men skal ikke ses som værende fyldestgørende for afdækningen af feltet. I stedet skal Nudgingmodellen ses som et bidrag til en større vidensmasse,
der over tid opbygges, og måske ender med at kunne udgøre grundlaget for udviklingen af en mere generelt
gældende model for nudging.
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Kapitel 4: Specialets teoretiske grundlag
I det følgende afsnit fremlægges specialets teoretiske analyseframework, der bygger på en kombination af Peter Dalsgaards (2014) issues17 inden for design thinking og pragmatisme og Daniel Moodys (2007) kriterier
for kognitiv effektivitet i diagrammer. Dalsgaards (2014) temaer har til hensigt at behandle modellernes og
interviewenes indhold, imens Moodys (2007) kriterier behandler modellernes visuelle fremstilling. Frameworket benyttes i analysen af såvel de eksisterende nudgingmodeller som interviewene med DD og TNC.
Herudover anvendes frameworket i diskussionen, hvor de dybere sammenhænge mellem Nudgingmodellen
og frameworket diskuteres. Analyseframeworket ses nedenfor:

Figur 6 - Analyseframework
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4.1 Analyseframework del 1: Dalsgaards seks pragmatiske
hovedtemaer for design
Dalsgaard (2014) har udpeget seks temaer inden for design thinking og udfoldet dem ved at holde dem op
mod seks hovedspørgsmål fra Deweys pragmatisme. Ifølge Dalsgaard (2014) repræsenterer de seks spørgsmål inden for pragmatismen ikke “... an exhaustive account of the ongoing debates in the field, but they have
been and continue to be central topics for discussion” (s. 146). Dalsgaard (2014) udvælger på samme måde
hovedtemaer inden for Deweys pragmatisme, der ikke er udtømmende, men centrale og relevante i forhold
til design og samtidig centrale i Deweys pragmatisme (Dalsgaard, 2014). Dalsgaards (2014) seks temaer er
følgende:
1. I design er teori-praksis og refleksion-handling sammenflettet
2. Design er emergerende og interaktivt
3. Design er situeret og systemisk
4. Design er eksperimenterende
5. Design er en intervenerende og transformativ disciplin
6. Design er afhængigt af brugen af redskaber og teknologier
Dalsgaards (2014) seks designtemaer bruges i specialets analyse til at vurdere, hvorvidt de tre udvalgte nudgingmodeller kan betragtes som modeller, der faciliterer design.

4.1.1 Første tema: I design er teori-praksis og refleksion-handling sammenflettede

Designere bliver ifølge Dalsgaard (2014) ofte stillet over for problemer, der “...cannot be solved through traditional analytical problem solving” (s. 145). For at løse den slags problemer gennemgår designeren iterative
faser, der bevæger sig mellem teori og praksis og mellem refleksion og handling.
Handling-refleksion: Ifølge Dalsgaard bevæger designeren sig i sit arbejde frem og tilbage mellem handling
og refleksion, der gensidigt påvirkes. Dette ses også hos Schön (2004), der beskriver forholdet mellem handling og refleksion således:
Når han forsøger at komme til en forståelse af det [definerede problem], reflekterer han også
over de forståelser, der har ligget indbygget i hans handling, forståelser, som dukker op til
overfladen og som bliver kritiseret, restruktureret og kommer til udtryk gennem videre handling. (s. 52)
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På samme måde beskriver Dalsgaard (2014) forholdet mellem handling og refleksion således: “Designers’
actions yield input for ongoing reflection and their reflections in turn shape ongoing actions to resolve design
problems or open up new design opportunities.” (s. 145). Designeren arbejder således med handling og
refleksion på en måde, hvor hans handlinger giver nyttige inputs til en løbende refleksion, og refleksionen
former nye forståelser, der former nye handlinger frem mod løsningen af et designproblem eller åbner op for
nye muligheder.
Teori-praksis: På samme måde som handling og refleksion er teori og praksis indbyrdes afhængige i designerens arbejde:
Designers draw on theories and preconceptions to scaffold their inquiries into design problems and these theories and preconceptions can be transformed, enriched or discarded over
the course of time on the basis of how well they scaffold design practice. (Dalsgaard, 2014, s.
145)
Ifølge Dalsgaard (2014) trækker designeren således på teorier som udgangspunkt for sin inquiry i praksis,
i hvilken de selv samme teorier bliver evalueret og videreudviklet. Denne måde at arbejde på bakkes op af
pointer fra pragmatismen, der opererer ud fra en grundlæggende antagelse om, at mening, ideer, teorier og
antagelser skal evalueres på baggrund af deres funktion i praksis (Dalsgaard, 2014). Fra Deweys pragmatisme
henter Dalsgaard (2014) desuden en pointe om, at alle teorier er foreløbige og således er teorier, der er meningsfulde i én praksis, ikke nødvendigvis meningsfulde i andre praksisser. På samme måde kan en teori være
meningsfuld på ét tidspunkt, men ikke nødvendigvis være det på et andet.
I vores analyse af de eksisterende modeller vurderer vi med afsæt i ovenstående, om modellerne understøtter
refleksion gennem iterative processer, da iterative processer er nødvendige for at kunne rumme forholdet mellem refleksion-handling. Derudover vil vi tage højde for, at teori danner grundlag for undersøgelsen i praksis
og at denne teoris gyldighed bliver testet i mødet med praksis.

4.1.2 Andet tema: Design er emergerende og interaktivt

Ifølge Dalsgaard er design en emergerende proces. Han beskriver det således: “In design practices, problems
and solutions co-evolve as the designer acts not only to resolve known issues, but also to explore the nature
of the problem.” (Dalsgaard, 2014, s. 145). En af designerens første - og største - opgaver er således ifølge
Dalsgaard (2014) at udforske og formulere problemet. Dette er en pointe, vi også ser hos Schön (2004), der
fremhæver problemformuleringen som en vigtig del af enhver praktikers arbejde. Schön (2004) beskriver
behovet for problemformuleringen således:
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I den virkelige verdens praksis præsenterer problemerne ikke sig selv som noget givent for
den praktiserende. De må nødvendigvis konstrueres ud fra det materiale, som problematiske
situationer udgør, og som er forundrende, besværlige og usikre. (s. 43)
Udover vigtigheden af at formulere problemet, før det løses, er det ifølge Dalsgaard (2014) centralt for
designprocessen, at denne er åben over for gensidig interaktion mellem designere, stakeholdere og andre
personer og forhold, der har indflydelse på designprocessen. Med denne interaktion er designeren åben over
for fremkomsten af såvel nye muligheder som begrænsninger og udfordringer. Denne åbenhed medfører en
løbende udvikling af the design space18. Ved designrammen forstås “...the area in which the designer acts […]”
(Dalsgaard, 2014, s. 145). Kravet til åbenhed over for, at designrammen ændrer sig undervejs, underbygges
af Deweys syn på “ [...] en verden i udvikling” (Brinkmann, 2006, s. 27), hvorfor designrammen nødvendigvis også må være åben for udvikling. Således skriver Brinkmann (2006): “Forskellen mellem mål og midler
opfattes i Deweys tænkning som et kontinuum, hvor det fx ofte er tilfældet, at udviklingen af nye midler
(redskaber, idéer etc.) ændrer det, vi oprindeligt troede var vores mål.” (s. 28). Derfor er det ligeledes vigtigt,
at problemformuleringen er åben for udvikling.
I vores analyse af de eksisterende modeller undersøger vi, hvorvidt de forskellige modeller opfordrer designeren til interaktion og giver ham eller hende plads til at være åben over for løbende fremkomst af nye muligheder, begrænsninger og problemformuleringer. I udviklingen af Nudgingmodellen tager vi højde for samme
behov for emergens og interaktivitet.

4.1.3 Tredje tema: Design er situeret og systemisk

For at en designer kan bygge bro mellem problemformuleringen og den endelige løsning), kræver det ifølge
Dalsgaard (2014), at designeren har en systemisk forståelse for situationen - og således både tager højde for
både designsituationen og brugssituationen. Kendskab til brugssituationen sætter designeren i stand til at
“[...] grasp potential changes brought about when the result of the design process is introduced into the use
domain” (Dalsgaard, 2014, 145).
I sin udbredning af kravet til helhedsorientering hos designeren refererer Dalsgaard (2014) til Stolterman,
der “...characterizes designerly inquiry as a deliberately iterative process of moving between the whole and
the parts [...]” (Dalsgaard, 2014, s. 145). For at kunne designe optimalt, er designeren altså nødt til at anskue
designsituaitonen systemisk, og således gennemgå en proces, hvor han bevæger sig mellem helheden og
delene.
Kravet om, at design er situeret, tager sit udgangspunkt i et pragmatisk hovedargument: “All human activity
is situated.” (Dalsgaard, 2014, s. 147). Dette er den, fordi verden emergerer, og derfor ikke giver plads til
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konstant - men kun situeret - viden. Fordi al menneskelig aktivitet er situationsafhængig, kan “[...] neither
the subject nor phenomena in the world [...] be understood outside of a situation” (Dalsgaard, 2014, s. 147).
Dette hænger tæt sammen med kravet om helhedsorientering, idét menneskelig tanke og handling altid skal
forstås i det større billede af situationen.
I analysen af de eksisterende modeller vil vi med udgangspunkt i ovenstående beskæftige os med, hvorvidt
modellerne opfordrer og giver plads til en systemisk tilgang til undersøgelsen, samt hvorvidt modellen lægger
op til en opfattelse af design som værende situeret. I udviklingen af Nudgingmodellen tager vi ligeledes højde
for, at design skal være situeret.

4.1.4 Fjerde tema: Design er eksperimenterende

I sit fjerde tema beskrive Dalsgaard (2014), hvordan designeren skal have en eksperimentel tilgang “[...] in
order to explore how to move towards a satisfying solution or product.” ( s. 145). Dette især fordi designproblemer sjældent er endeligt defineret fra start, og fordi designrammen derfor er i konstant udvikling. Ved at
have en eksperimenterende tilgang, kan designprocessen “[...] be understood as a learning process in which
the designer develops an increasing understanding of the use domain through studies, experiments and interventions” (Dalsgaard, 2014, s. 145). Læringsprocessen strækker sig ind i brugsdomænet, hvor brugerne bliver
præsenteret for designprocessen og kan reflektere over denne. Viden fra denne præsentation for brugerne bør
inkorporeres i det endelige design (Dalsgaard, 2014). Dalsgaard (2014) udfolder kravet om en eksperimenterende tilgang med Deweys inquiry-begreb. I sin inquiry skal designeren anerkende den problematiske natur
i indeterminate situationer. Denne erkendelse skal ifølge Dalsgaard (2014) motivere designerne til at ændre
situationen gennem eksperimenter.
I vores analyse af de udvalgte nudgingmodeller vil vi vurdere disses evne til facilitere eksperimenterende
undersøgelser, der tilfredsstiller Deweys inquiry-begreb. På samme måde vil vi i udviklingen af Nudgingmodellen tage højde for, at denne skal facilitere inquiry.

4.1.5 Femte tema: Design er en intervenerende og transformativ disciplin

Design er en transformativ disciplin, hvor designeren “[...] seeks to alter the current state of affairs through the
introduction of something new” (Dalsgaard, 2014). Hvor en researcher ifølge Dalsgaard (2014) er interesseret i virkeligheden, som den er, er en designer optaget af, hvad virkeligheden kan blive. Således er designeren
også mere opsat på at transformere brugsdomænet end at opnå teoretisk kohæsion.
I al design er interventioner afgørende, og følgende krav opstilles: “[...] any experiment, which is worth
considering as a contribution to research inquiries, must somehow involve an intervention with the world.”
(Brandt & Binder i Dalsgaard, 2014, s. 145).
Kravet til transformation understøttes af centrale pointer fra pragmatismen, hvor Dewey (2005) argumenterer for, at transformationen er selve motivationen for produktion af viden: “Stimulussen til at tænke udgøres
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af ønsket om at bestemme en handlings betydning [...]” (s. 168). En vigtig pointe er, at transformationen kan
ske hos såvel designeren som hos det, der undersøges - ofte ses den hos begge.
I analysen af de udvalgte nudgingmodeller vil vi således se på, om de lægger op til intervention og transformation. Det samme vil vi tage højde for i udviklingen af Nudgingmodellen

4.1.6 Sjette tema: Design er afhængigt af brugen af redskaber og teknologier

Ifølge Dalsgaard, der referer Gedenryd (i Dalsgaard, 2014) arbejder designere ved at udforske og udnytte alle
tilgængelige ressourcer i designsituationen for at opnå ændringer i verden. Således trækker designeren både
på sin egen eksisterende viden og kompetencer såvel som viden hos andre. Derudover understreger Dalsgaard (2014), at “[...] design ability goes beyond intramental (i.e., “in the head”) activites and extends into
competent use of tools and techniques [...]” (s. 145).
Ifølge Dalsgaard (2014) strækker designerens arbejde sig altså ud over det intramentale (aktiviteter inde i hovedet), idét kompetente designere også anvender redskaber og teknikker (så som sketching, prototyping, scenarios etc.), der gør dem i stand til at opleve verden på forskellige måder og dermed udvide, hvad designeren
kan forstå og opnå. Disse redskaber og teknikker falder ind under det, Dewey kalder technologies.19 Deweys
definition af teknologi er bredere end den gængse. Han definerer teknologi som værende “[...] the use of
instruments or means to reach an intended outcome” (i Dalsgaard, 2014). Således er teknologier vigtige for
forandringen af en situation gennem inquiry. Faktisk argumenterer Dalsgaard (2014) for, at inquiry, med
Deweys definition af teknologi, i sig selv kan ses som en teknologisk handling, idet inquiry i sig selv udgør et
redskab, der kan hjælpe os med at skabe mening.
En vigtig pointe ift. Deweys teknologi-begreb er, at teknologien har en dobbelt natur: Teknologien konstituerer erfaring samtidig med at den ændrer erfaring. Således sætter teknologier rammen for vores forståelse
af en situation samtidig med, at den faciliterer vores rekonstruktion af denne (Dalsgaard, 2014). Udover at
konstituere og ændre erfaring understøtter teknologier designerens tænkning: “It [technology] supports our
thinking and learning through doing and as such plays a role in constituting ourselves.” (Dalsgaard, 2014, s.
148).
Ligesom al anden viden ifølge Deweys (2005) pragmatisme er situeret, er teknologier det også, hvorfor
mange også udvikler sig over tid (Dalsgaard, 2014). Teknologier indgår i en større kontekst og opnår mening
gennem brug, hvorfor de retfærdiggør sig selv og beviser deres mening, hvis de fungerer på den måde, vi
havde en hypotese om, at de ville (Dalsgaard, 2014). I analysen af de udvalgte nudgingmodeller vil vi med
udgangspunkt i ovenstående beskæftige os med, hvorvidt modellerne dels arbejder med redskaber og tekno-
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logier og dels hvorvidt de selv fungerer som teknologier.

4.2 Analyseframework del 2: Moodys kriterier til kognitiv effektivitet i diagrammer
I nærværende speciale arbejder vi med analysen såvel som udviklingen af modeller. Disse modeller benytter
et visuelt sprog til at formidle deres indhold. Derfor har vi i specialets analyse, udover Dalsgaards (2014)
ovenstående designtemaer, brug for et framework, der kan danne rammen om analysen af modellernes
visuelle fremstilling. Til dette vælger vi at inddrage Daniel Moodys (2007) kriterier for kognitiv effektivitet
i diagrammer. Moody er Professor ved The Department of Information Systems and Change Management
på University of Twente og opstiller i alt ni kriterier for den visuelle kognitive effektivitet. Disse kriterier er
oprindeligt opstillet for udviklingen af diagrammer i forbindelse med informationssystemer, men vi vil argumenterer for, at de også har deres relevans i dette speciale, da diagrammer såvel som modeller har til formål
visuelt at illustrere eller anskueliggøre en sammenhæng. Dog udelades de kriterier, der refererer direkte til
specifikke grafiske konventioner inden for udviklingen af informationssystemer, da disse ikke kan overføres
til analyser uden for deres faglige kontekst. Således er kriterierne discriminability, cognitive integration, structure og visual expressiveness udeladt i specialets analyseframework.
Med inddragelsen af Moody (2007) i vores analyseframework bliver vi i stand til at vurdere den måde,
hvorpå modellerne visuelt fremstiller deres indhold. Med udgangspunkt i Moodys (2007) kriterier er der
ikke tale om en æstetisk vurdering, men en vurdering af den kognitive effektivitet i den visuelle fremstilling.
Udover at danne rammen for analysen af modellerne udgør Moodys (2007) krav desuden de designprincipper, ud fra hvilke vi udvikler Nudgingmodellen.
I det følgende præsenteres de fem af Moodys (2007) krav til den visuelle kognitive effektivitet, som udgør
anden del af specialets analyseframework.

4.2.1 Første krav: Kompleksitet

Moodys (2007) første krav hedder Manage complexity. Ifølge Moody (2007) er håndtering af modellers
kompleksitet afgørende for deres forståelighed. Således bør modeller ikke overskride perceptuelle og kognitive begrænsninger. Moody (2007) beskriver risikoen for inklusionen af for mange elementer resulterer
således:
This results in “absurdly complex diagrams” that are a barrier rather than an aid to communication. The reason for this is that the amount of information that can be effectively conveyed
by a single diagram is limited by human perceptual and cognitive abilities. (s. 486)
Moody (2007) opstiller også en konkret målestok for de kognitive begrænsninger i forhold til modeller:
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The number of diagram elements that can be comprehended at a time is limited by working
memory capacity, which is believed to be “seven plus or minus two” concepts at a time [3, 21,
45]. When this is exceeded, a state of cognitive overload ensues and comprehension degrades
rapidly. (s. 486)
Kompleksiteten kan til en vis udstrækning håndteres med visuelle greb. Således er en af de mest effektive
måder at reducere kompleksitet ifølge Moody (2007) at inddele store systemer i mindre moduler: “One of
the most effective ways of reducing the complexity of large systems is to divide them into smaller subsystems
or modules.” (s. 486).
I analysen af de udvalgte nudgingmodeller er det altså relevant at se på antallet af modelelementer, da dette
er afgørende for modellernes kompleksitet. På samme måde vil det i udviklingen af Nudgingmodellen være
afgørende at begrænse antallet af modelelementer for at mindske kompleksiteten.

4.2.2 Andet krav: Vægtning

I Moodys (2007) andet krav behandler han visualiseringen af den relative vigtighed af modelelementerne.
Det er vigtigt for modellens effektivitet, at denne er tydelig. Dette behandler Moody (2007) under kriteriet
Emphasis.20 Hvis ikke der er et tydeligt visuelt hierarki mellem modelelementerne, vil det ifølge Moody
(2007) medføre, at “[...] there is no clear entry point or processing sequence, it makes them hard to access for
novices and leads to inefficient and haphazard processing [6, 33].” (s. 486). Et utydeligt visuel hierarki kan
altså medføre, at brugerne har svært ved at vide, hvordan de skal gribe modellen an, hvilket i sidste ende kan
betyde ineffektiv og tilfældig brug af modellen. En måde at tydeliggøre hierarkiet mellem modelelementerne
er ved grafisk at fremhæve eller nedtone henholdsvis vigtige og mindre vigtige elementer (Moody, 2007).
I analysen af de udvalgte nudgingmodeller, er det altså vigtigt at vurdere tydeligheden af modelelementerne
indbyrdes hierarkiske forhold, da dette er afgørende for brugerens håndtering af en given model. Af samme
grunde er det i udviklingen af Nudgingmodellen vigtigt at tage højde for tydeligheden af hierarkiet elementerne imellem.

4.2.3 Tredje krav: Præcis repræsentation

I det tredje krav argumenterer Moody (2007) for vigtigheden af at benytte perceptuelt direkte repræsentationer, altså repræsentationer hvis oversættelse er spontan eller naturlig. Sådanne præcise repræsentationer er
“[...] highly efficient as they offload interpretation effort from the cognitive system to the perceptual system:
extracting meaning from the diagram becomes effort-free.” (Moody, 2007, s. 487). Moody (2007) skelner i
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forbindelse med Perceptual directness21 mellem repræsentationsformerne:
•

Repræsentation af elementer: Ikoner, der perceptuelt ligner det objekt det forsøger at
repræsenterer.

•

Repræsentation af relationer: Måder at repræsentere forhold mellem modellens elementer.
Her kan greb som venstre mod højre-opstilling af elementer, der signalerer kausalitet eller
elementer inde i elementer, der signalerer klasser, være behjælpelige.

God repræsentation af elementer gør modeller mere visuelt tiltalende og højner forståelsen for uerfarene
brugere, imens god repræsentation af relationer højner lethed og præcision i forståelsen.
I analysen af de udvalgte nudgingmodeller er det altså relevant at vurdere repræsentationen af modellernes
elementer såvel som relationerne mellem disse, da det siger noget om den lethed og præcision, hvormed modellerne forstås. På samme måde er det vigtigt at tage højde for dette i udviklingen af Nudgingmodellen.

4.2.4 Fjerde krav: Identifikation

I sit fjerde krav beskriver Moody (2007) external identification,22 der repræsenterer “[...] the correspondence
between the diagram and the represented world.” (s. 488). Ifølge Moody (2007) er det vigtigt, at både modellen og dens elementer er tydeligt navngivet, så disse er nemme at afkode for omverdenen.
Således skal modelelementer være navngivet i overensstemmelse med specifik domæneterminologi: “Diagram elements (both nodes and links) should also be clearly labelled, using terminology familiar to domain
experts to help trigger domain knowledge [...]” (Moody, 2007, s. 488).
I analysen af de udvalgte modeller, er det altså afgørende at vurdere, hvorvidt modellerne og deres elementer
er beskrevet med forståelige begreber. Det samme gør sig gældende i udviklingen af Nudgingmodellen.

21
22
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4.2.5 Femte krav: Grafisk simplicitet

I sit femte krav arbejder Moody (2007) med hvilken og hvor meget information, der bør præsenteres i
visuelt. Han kalder det graphic simplicity.23 I arbejdet med at højne den grafiske simplicitet beskriver Moody
(2007), hvordan det ikke altid er fordelagtigt at visualisere alt i en model: “[...] diagrams are useful for showing some types of information (e.g. structure, relationships) but not others (e.g. detailed business rules): some
information can be more effectively represented in textual form.” (s. 489).
I analysen af de udvalgte modeller, er det altså afgørende at vurdere, om inddragelsen af specifikke forhold
hæmmer kommunikationen snarere end at fremme den.

4.3 Opsamling på analyseframework
Specialets teoretiske analyseframework består af to dele: Dalsgaards (2014) seks designtemaer og fem udvalgte af Moodys (2007) krav for visuel kognitiv effektivitet i modeller. Med Dalsgaards (2014) temaer behandler vi modellernes indhold for at vurdere, hvorvidt de kan betragtes som modeller, der faciliterer design,
imens Moodys (2007) kriterier sætter os i stand til at vurdere, om de udvalgte modeller kan betragtes som
kognitivt effektive. Dalsgaards temaer inddrages ligeledes i analysen af specialets empiri fra interviews med
The Nudging Company og Decision Design.
Udover at danne rammen for analysen fungerer analyseframeworket desuden som designkrav, der skal guide
os i udviklingen af Nudgingmodellen. Slutteligt anvendes frameworket også i specialets diskussion, hvor de
dybere sammenhænge mellem Nudgingmodellen og frameworket belyses.

23
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Kapitel 5: Analyse
Nedenstående analyse er delt op i fire overordnede afsnit. I det første afsnit analyseres de tre udvalgte nudgingmodeller ud fra specialets analyseframework, der blev præsenteret i kapitel fire. I andet afsnit analyseres
interviewene med The Nudging company (herefter TNC) og Decision Design (herefter DD) vha. kodning
og analyseframeworket. Analysens tredje afsnit består af udviklingen af Nudgingmodellen, og bygger på indsigter fra analyses to første dele samt fra teorien. I fjerde afsnit af analysen revideres Nudgingmodellen med
inputs fra brugerevalueringen med TNC og DD.

Analyse del 1 - Analyse af eksisterende
nudgingmodeller
I nedenstående analyse af de tre nudgingmodeller gennemgås de fire nudgingmodeller og deres faser. I løbet
af denne analyse vil vi gennemgå hver fase ud fra de af Dalsgaards (2014) temaer, der er relevante, imens
Moodys (2007) kriterier, vil blive benyttet til at vurdere modellernes visuelle repræsentation.
De tre analyserede modeller er udvalgt på baggrund af det indledende review af eksisterende nudgingmodeller og repræsenterer de modeller, der i højest grad lever op til dette speciales formål om at aktivere nudgeteorien ved at tilbyde konkrete tilgange og metoder (se afsnit 2.2.4). Således giver analysen af disse indblik i,
hvilke aspekter fra de eksisterende modeller, der skal inkorporeres i Nudgingmodellen samt hvilke elementer, Nudgingmodellen kan forbedre.
Med analysen af tre udvalgte nudgingmodeller svarer vi på specialets tredje undersøgelsesspørgsmål: Hvilke
elementer fra de eksisterende nudgingmodeller kan vi bruge eller søge at forbedre i udviklingen af Nudgingmodellen?

5.1 Analyse af modellen DIC Toolkit
DIC toolkit er udviklet af Angela Tay og Nicolette Tan, der begge er designresearchere ved Design Incubation
Center (DIC). DIC er en forskningsenhed under The National University of Singapore (NUS), som fokuserer på udviklingen af nye designværktøjer med det formål at åbne op for nye muligheder for at udøve design
(DIC & NUS, u.å.-a). DIC afholder workshops i nudging, og Tey og Tan har hertil udviklet en model, der
skal understøtte arbejdet med udvikling af nudges på disse workshops. Toolkittet er bygget op omkring fire
steps, der illustreres således (Se modellen i fuld størrelse i Bilag 11):
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Figur 7: DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-b)
DIC Toolkit blev i afsnit 2.2.2 kategoriseret som det, vi kalder Processuelle faciliteringsmodeller, der er en
kategori af modeller, der med konkrete redskaber rammesætter en designproces og er velegnede til at facilitere intense designprocesser.
Toolkittet er beregnet til at blive præsenteret på en workshop med en facilitator, som antageligt bidrager med
uddybende information. Da vi ikke har haft adgang til en af disse workshops eller information fra denne, er
vi opmærksomme på, at analysen af modellen er begrænset til den information, modellen er publiceret med
og således ikke tager højde for den eventuelle uddybende information, der formidles i forbindelse med en
workshop.
Herudover er vi opmærksomme på at toolkittet er rettet mod en målgruppe, der har brug for indførelse i
teorien og er således ikke rettet mod samme målgruppe som Nudgingmodellen. Dog bidrager DIC Toolkit
alligevel med nogle væsentlige indsigter til brug i udviklingen af Nudgingmodellen.

5.1.1 Analyse af modellens faser ud fra Dalsgaards designtemaer

1. Identify Nudge Opportunities: Den første fase i modellen går ud på at definere et problem. Tey og Tan
stiller et Nudge Sheet24 til rådighed, der skal hjælpe designeren med at opstille rammerne for det problem,
han eller hun er i gang med at løse (DIC & NUS, u.å.-b). I arbejdsarket skal designeren færdiggøre følgende
sætning: Hvordan kan vi få [indsæt målgruppe] der [indsæt uønsket adfærd] til at [indsæt ønsket adfærd]? (Se
nudgearket i fuld størrelse i Bilag 12).
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Figur 8: Nudgeark i DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-c)
Designprocessen starter således med at definere problemet ved at beskrive den nuværende situation, den
ønskede adfærd samt hvem, det drejer sig om. Dette påpeger Dalsgaard (2014) som værende afgørende i sit
andet designspørgsmål. Med dette fokuserer DIC Toolkit fra starten på problemformulering, hvilket Schön
(2004) argumenterer for er central i den reflekterende praktikers arbejde. Problemformuleringen er ifølge
Schön (2004) “[...] den process gennem hvilken vi definerer den beslutning, som skal tages, de løsninger vi
gerne vil frem til, de midler som vi kan betjene os af. ” (s. 43). Selvom DIC Toolkit har en fase, der lægger op
til undersøgelse af problemet, lægges der i modellens kommende faser ikke op til en proces, hvor forståelsen
af problemet og løsninger er emergerende og gensidigt påvirker hinanden, som Dalsgaard (2014) beskriver
det. Derfor lever DIC Toolkit kun delvist op til Dalsgaards (2014) andet krav.
Nudgearket i sig selv taler ind i Dalsgaards (2014) sjette tema, der handler om brugen af teknologier og
redskaber i design. Designeren gør brug af redskaber i sit arbejde, og disse redskaber “[...] frames our understanding of the situation and at the same time facilitates our reconstruction of it” (Dalsgaard, 2014, s. 148).
Nudgearket - og andre teknologier, der indgår i de efterfølgende faser - gør således, at designeren beror sig
på andet end intermentale aktiviteter (egen tænkning), hvilket Dalsgaard anser som værende afgørende for
designerens arbejde.

ANALYSE

SIDE 67 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

2. Understand & Apply Behavioral Principles: I fase to skal designeren identificere den eksisterende
adfærd ved hjælp af i alt 41 forskellige Behavioral cards25, der indeholder adfærdskoncepter fra nudgeteorien
(DIC & NUS, u.å.-b).

Figur 9: Eksempel på adfærdskort i DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-b)
Adfærdskortene skal ifølge Tey og Tan hjælpe designeren til at forstå brugernes adfærd, og skal således placeres i boksen [indsæt uønsket adfærd] i nudgearket, der er beskrevet under fase 1.
Med et udgangspunkt i nudgeteorien lægger modellen op til, at “Designers draw on theories and preconceptions to scaffold their inquiries into design problems [...]” (Dalsgaard, 2014, s. 145). Designeren opfordres
dog på intet tidspunkt til at interagere med praksis i arbejdet med at afdække problemet. Således foregår
adfærdsidentifikationen udelukkende på et teoretisk niveau, og bryder dermed med Dalsgaards (2014)
tredje tema og hans forståelse af design som værende situeret. I stedet trækker toolkittet - måske grundet den
begrænsede tidsramme på en workshop - på deltagernes egen viden om en adfærd, de ikke (i forbindelse
med denne proces) har hverken observeret på eller interagerer med, og der lægges ikke op til interaktion med
praksis, men i stedet en udvælgelse af adfærdskort. I forlængelse heraf kan man argumentere for, at der er
mere fokus på teoretisk kohærens end på transformationen, idet identifikationen af den eksisterende adfærd
ikke beror sig på praksis, men på prædefinerede former for adfærd funderet i teorien. Dette strider mod Dalsgaards (2014) opfattelse af designeren: “The designer is ultimately more committed towards the transformation of the use domain than towards theoretical coherence and consistency” (s. 145).
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Desuden kan det anses for værende problematisk, at DIC Toolkit i denne fase forsimpler virkeligheden til 41
forskellige adfærdskort. Som redskab kan adfærdskortene hjælpe designeren med at opleve verden og finde
løsninger til problemer i denne (Dalsgaard, 2014). Men kortene reducerer også den verden, som designeren
forholder sig til, til at kunne passe ind i forudbestemte kategorier. Således tager DIC Toolkit ikke højde for, at
verden er emergerende og at design altid bør være situeret - Dalsgaards (2014) andet designtema.
3. Design Strategies: I tredje fase opfordres designeren til at bruge Strategy cards26 for at finde mulige løsninger på problemet.

Figur 10: Eksempel på strategikort i DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-b)
Der er i alt 21 strategikort og i kombination med et Strategy sheet27 skal de hjælpe designeren med at generere
idéer.
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Figur 11: Strategiark i DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-d) Se strategiarket i fuld størrelse i Bilag 13.
Strategikortene er udformet med konkrete løsningsforslag, der knytter sig til den bestemte adfærd lokaliseret
i fase to ved hjælp af adfærdskortene. På samme måde som med adfærdskortene i fase to, er det problematisk,
at de fastlagte strategikort begrænser designrammen og ikke efterlader meget plads til, at denne kan udvikle
sig og dermed kræve løsningsstrategier, der ikke er inkluderet i kortene. Igen fungerer strategikortene og startegiarket som redskaber, der ifølge Dalsgaard (2014) hjælper designeren i sin proces.
4. Test Strategies: I fjerde fase opfordres designeren til at teste deres udviklede nudge. Et arbejdsark, Test Run
Guide28, introduceres for at hjælpe designeren med at rammesætte hans eller hendes test tydeligt, inden den
udføres (DIC & NUS, u.å.-b). Testguiden stiller nogle spørgsmål, der skal hjælpe designeren til at huske at
overveje ting som variabler, testform og ressourcer.
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Figur 12: Testguide i DIC Toolkit (DIC & NUS, u.å.-e) Se testguiden i fuld størrelse i Bilag 14.
I denne fjerde fase lever DIC Toolkit op til Dalsgaards (2014) fjerde designkrav om, at design skal være eksperimenterende. Der lægges op til, at et udvalgt nudge skal testes. Dog gives der i modellen ingen forslag til
eller retningslinjer for, hvordan dette skal foregå, ligesom der heller ikke er indlagt nogen iterationer, hvor en
afprøvning i praksis fører til reviderede nudgedesigns.

5.1.2 Analyse af modellens visuelle kognitive effektivitet

I sin overordnede proces er DIC Toolkit med sine fire faser ikke for kompleks, og lægger sig endda i underkanten af de fem til ni elementer, som mennesket ifølge Moody (2007) er i stand til at afkode i en model.
Dog er der en problematisk høj kompleksitet, når man beskæftiger sig med modellens Adfærds- og Strategikort. De 41 adfærdskort og 21 strategikort er langt over, hvad modtageren kan kapere. Ifølge Moody (2007)
kan denne kompleksitet dog reduceres ved at dele elementerne ind i moduler. Dette er også forsøgt i DIC
Toolkit ved at gruppere adfærdskortene efter 8 temaer: Expectation, time, loss, ownership, external cues,
compartments, mental models og quick indicators. Med denne inddeling kommer de forskellige kategorier
ned under Moodys (2007) krav på fem til ni elementer, men samlet set forekommer kompleksiteten stadig
høj, da de alle anvendes i samme proces. Ift. Strategikortene er der ikke foretaget tematisk gruppering og
kompleksiteten er altså ifølge Moody (2007) for høj.
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Modellen er optegnet i et lineært forløb, der aflæses med tal fra venstre mod højre, og lægger således ikke op
til iterationer eller nogen bevægelse frem og tilbage mellem de fire faser. De lodrette streger mellem faserne indikerer en ugennemtrængelighed, altså at de forskellige faser er opdelt. Dette lineære og fremadrettede forløb
er problematisk ift. Dalsgaards (2014) argumentation for, at designere bevæger sig gennem iterative faser af
refleksion og handling, hvor nye problemer og løsninger emergerer.
I forhold til Moodys (2007) krav om grafisk simplicitet lever DIC Toolkit så meget op til dette, at det kan
argumenteres for, at modellen endda inkluderer for lidt information til, at den kan afkodes uden for den
kontekst, den er lavet til: En workshop, hvor uddybende information gives fra en vejleder.
I forhold til Moodys (2007) fjerde krav om præcis repræsentation lever DIC Toolkit op til kravet i tre ud af
de fire overordnede faser, idét der er brugt direkte repræsentationer - små udgaver af de tilhørende værktøjer
- til at illustrere faserne. I den første fase har modellen dog en udfordring idét, man har afbilledet værktøjet
anderledes, end det ser ud, når designeren skal bruge det.
En sidste pointe i forhold til Moodys (2007) krav for kognitiv effektivitet i diagrammer, er modellens eksterne identifikation. Modelelementerne skal så vidt muligt være navngivet med generel fagterminologi, således
at andre fagfolk kan afkode sproget i modellen nemt og hurtigt (Moody, 2007). Der bruges kun fagterminologi (som fx hyperbolic discounting, decoupling og loss aversion) i ca. halvdelen af de 41 adfærdskort, der
suppleres med beskrivelser i mindre faglige termer som fx actor-observer bias, what-the-hell-effect og it’s-notmy-problem. Disse betegnelser kan være svære for udefrakommende fagfolk at afkode.

5.1.3 Indsigter fra DIC Toolkit til udviklingen af Nudgingmodellen

Generelt lider DIC Toolkit en smule under den begrænsede mængde af information, der stilles til rådighed.
Dette skyldes dog formentligt at modellen er tiltænkt brug i en workshopsammenhæng, hvor en facilitator
bidrager med uddybende information.
Styrken ved DIC Toolkit ligger i den fremtrædende brug af værktøjer, der ifølge Dalsgaard (2014) fremmer
forståelsen og hjælper designeren i sit arbejde med at forstå verden og udarbejde nye løsninger til den. Dette
tager vi med i udviklingen af Nudgingmodellen, som også bør have en form for redskaber eller teknologier
tilknyttet. Dog bør disse ikke begrænse designeren, som det kan argumenteres, for at adfærds- og strategikortene gør.
Derudover er det en styrke, at modellen beskæftiger sig med problemformulering, som ifølge Schön (2004)
er afgørende for designerens arbejde og danner grundlag for Dalsgaards (2014) andet designtema. Modellen
lever ikke op til Dalsgaards (2014) tredje tema, idet en fremtrædende svaghed ved DIC Toolkit er, at den ikke
opfordrer til, at designeren skal søge indblik i praksis. Dette vil vi tage højde for i udviklingen af Nudgingmodellen.
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5.2 Analyse af modellen Creating Nudges
Creating Nudges er en procesmodel, der er udviklet af Frankrigs tredjestørste research bureau, BVA og deres
Nudge enhed, BVA Nudge Unit (BVA, 2016). Modellen er delt op i seks faser der strækker sig fra Define til
Implement and measure:

Figur 13: Creating Nudges, overordnet proces (Bordenave, 2015). Se testguiden i fuld størrelse i Bilag 15.
I afsnit 2.2.2 kategoriserede vi Creating Nudges som en processuelt faciliteringsmodel. Modellen præsenteres
sammen med tekstuelle beskrivelser og kokrete redskaber til håndtering af hver fase.

5.2.1 Analyse af modellens faser ud fra Dalsgaards designtemaer

1. Define: Denne fase indledes med et fortløbende arbejde, hvor der som det første fokuses på at samle det
rigtige designhold samt sørge for, at de har kendskab til nudgeteorien. Herefter diskuteres potentielle problemer ved det at nudge, såsom etik. Herefter afdækkes feltet af eksisterende nudges, der håndterer samme
adfærd som den, man står overfor. Dette indledende arbejde er altså centreret om at give designholdet et
teoretisk fundament, for de kommende faser. Dette er i tråd med Dalsgaards (2014) første tema, hvor teorier
og preconceptions29 danner grundlag for designernes inquiry af designproblemet.
Når disse indledende opgaver er håndteret, stiller modellen en skabelon til rådighed, der skal facilitere
designholdets arbejde med at definere problemet. På baggrund af refleksion defineres problemet ved bl.a.
at beskrive den nuværende og ønskede adfærd. Skabelonen ses nedenfor. Ifølge Schön (2004) og Dalsgaard
(2014) er det vigtigt at definere problemet indledningsvis. At dette sker på baggrund af refleksion, lægger
desuden op til, at designeren kan bevæge sig mellem refleksion og handling, hvilket også er centralt for Dalsgaard (2014).
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Figur 14: Define-skabelon til facilitering af designholdets problemformulering i Creating Nudges (Bordenave,
2015) Se skabelonen i fuld størrelse i Bilag 16.
Slutteligt er det relevant, at Creating Nudges med ovenstående skabelon tilbyder et værktøj til at håndtere
fasen. Dette er i tråd med Dalsgaards (2014) sjette tema.
2. Explore: Denne fase handler om at afdække de barrierer, der er for den ønskede adfærd, samt at afdække hvilke ting, der kan forårsage den ønskede adfærd. Observation er centralt her, da der arbejdes ud fra en
forståelse af, at det folk siger, de gør, ikke altid afspejler deres faktiske adfærd. Derfor er det også vigtigt, at der
observeres på den virkelige verden. At modellen kræver, at man observerer på den virkelige verden, er i tråd
med Dalsgaards (2014) beskrivelse af design som værende situeret og systemisk, da “[...] neither the subject
nor the phenomena in the world can be understood outside of a situation.” (s. 147).
Som metodisk tilgang foreslår modellen praktiske tilgange til observation, såsom passiv videooptagelse eller
eyetracking. Her er der altså tale om, at designeren bevæger sig mellem teori og praksis i den forstand, at han
eller hun på baggrund af teoretisk velfunderede metoder for observation tilrettelægger sin observation af
praksis. Herudover er det også relevant at trække tråde tilbage til fasen Define, da der set over disse to faser
kan argumenteres for, at Creating Nudges bevæger sig mellem refleksion og handling, som beskrevet i Dals-
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gaards (2014) første tema. Således danner den refleksion, man gjorde sig under definitionen af problemet,
grundlag for den handling, observationen er, hvilken igen afføder input til nye refleksioner. I tråd med dette
er Dalsgaards (2014) andet tema relevant, idet designerne gennem observation kan opdage nye muligheder
og barrierer for udviklingen af deres nudges.
Til håndtering af de indsigter man får om den nuværende og ønskede adfærd, samt hvad der forårsager disse,
tilbyder modellen et evaluation grid,30 som ses nedenfor. Dette er, som i den foregående fase, i tråd med Dalsgaards (2014) sjette tema.

Figur 15: Evalueringsskema i Creating Nudges (Bordenave, 2015)
3. Design: Designfasen er delt op i to dele. Med udgangspunkt i de etnografiske resultater fra den foregående
fase og nudgeteori, handler den første del om kvantitet. Målet her er at generere så mange nudgeideer som
muligt. Da der designes på baggrund af teori og etnografiske indsigter, er det relevant igen at henvise til Dalsgaards (2014) første tema om, at teori-praksis og refleksion-handling er sammenflettet i design.
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Den anden del handler om at forbedre nudgeidéernes kvalitet. I grupper raffineres idéerne ved udfyldelse af
nedenstående skabelon:

Figur 16: Skabelon til forbedring af nudgeidéer i Creating Nudges (Bordenave, 2015) Se skabelonen i fuld størrelse
i Bilag 17.
Disse skabeloner er i tråd med Dalsgaards (2014) tanker om, at design er situeret og systemisk, idet at de lægger op til at forstå designsituationen såvel som brugssituationen. Ud over at skabelonen i denne fase understøtter situeret og systemisk design, kan det, som i de to foregående faser, opfattes som et redskab og er derfor
i overensstemmelse med Dalsgaards (2014) sjette tema.
4. Pre-select: Ligesom designfasen er fasen Pre-select delt ind i to dele. Med udgangspunkt i de udviklede
ideer indledes Pre-select med en individuel evaluering af alle nudgeideerne. Denne evaluering udføres vha. et
matrix, der vurderer hvert nudge ud fra kategorierne ‘risk’ og ‘opportunity’. Nedenfor ses matrixet.
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Figur 17: Vurderingsmatrix i Creating Nudges (Bordenave, 2015)
Anden del i pre-select er en fælles evaluering af hvert nudge. Her er det relevant at forholde pre-select fasen til
Dalsgaards (2014) tema om, at design er emergerende og interaktivt, idet man går fra individuel evaluering
til fælles evaluering. Der er altså tale om en udvikling i designrammen, der er drevet af interaktion mellem
designere, stakeholdere og matrixen. Der er åbenhed for nye ideer, der emergerer.
På baggrund af den fælles evaluering etableres en endelig rangering af nudgeidéerne. Pre-select fasen går altså
gennem flere trin, da der først reflekteres over nudgeidéer, hvorpå de bedømmes via en matrix, hvorefter
deltagerne reflekterer over ideerne i fællesskab og til sidst rangerer de bedste. Denne proces lever op til Dalsgaards (2014) tema om, at designeren bevæger sig mellem refleksion og handling.
I forhold til Dalsgaards (2014) tredje tema kan man dog stille spørgsmålstegn ved denne fase, da det kan
betragtes som problematisk, at rangeringen af nudges ikke beror sig på deres virke i praksis, men på deltagernes forestilling om, hvordan de ville fungere i praksis. Der kan altså argumenteres for, at der er mere fokus på
teoretisk kohærens end på transformationen, hvilket strider mod Dalsgaards (2014) opfattelse af designeren:
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“[...] the designer is ultimately more committed towards the transformation of the use domain than towards
theoretical coherence and consistency.” (s. 145). Ligesom i de foregående faser benyttes der i denne fase et
redskab i form af matrixen.
5. Evaluation: Denne fase går ud på at teste de nudgeidéer, der blev vurderet som bedst i pre-selectfasen. Der
bliver i Evaluering foreslået to tilgange til testningen, der afhænger af hvilken type nudge, der er tale om og
i hvilken kontekst, det skal fungere. Således kan man enten lave en kvantitativ lab test eller en field test, der
kan være enten kvantitativ eller kvalitativ. Det foreslås også, at man anvender randomized controlled trial,31
hvor der testes på tilfældigt udvalgte test- og kontrolgrupper. På baggrund af testen kan man vurdere hvilket
nudge, der leverer de bedste resultater. Testen bygger altså på indsigter fra den foregående fase og afføder på
ny indput til refleksion over nudgene, som igen afføder indput til handling i næste fase. Herudover udføres testen i praksis på baggrund af teoretisk velfunderede metoder. Dette stemmer overens med Dalsgaards
(2014) beskrivelse af teori-praksis og refleksion-handling som værende sammenflettet i designprocessen. Fasen Evaluering lever ydermere op til Dalsgaards (2014) tredje tema, da der med testningen søges indsigt i den
situation nudget skal indgå i. Samtidig tilfredsstiller testningen tanken om, at hverken subjekter eller fænomener kan forstås uden for den kontekst de skal fungere i (Dalsgaard, 2014, s, 147). I denne fase arbejdes der
desuden for alvor med Dalsgaards (2014) tema om design som en intervenerende og transformativ disciplin,
idet man via intervention ser på, hvordan indførelsen af noget nyt ændrer det nuværende.
Endeligt er det her også værd at bemærke, at modellen lægger op til, at man tester med prototyper af nudgeidéen, hvilket igen er i tråd med Dalsgaards (2014) tema om at designeren benytter redskaber og teknologier.
6. Implement and measure: Denne fase ligner meget den foregående testfase, idet formålet her også er
at implementere en intervention og vurdere dens effekt. Den eneste forskel er, at der her implementeres et
færdigt produkt, mens der i testfasen implementeres en prototype.
Her er det vigtigt, at det nudge, der implementeres, er kohærent med den prototype, man testede i sidste fase.
Herudover er det vigtigt, at man tester på samme måde, som man gjorde det i fasen Evaluering. Da denne fase
forløber på samme måde som den foregående, er det også de samme af Dalsgaards (2014) temaer, der gør sig
gældende.

5.2.2 Analyse af modellens visuelle kognitive effektivitet

Vurderingen af Creating Nudges’ visuelle kognitive effektivitet starter med Moodys (2007) krav om vægtning, der behandler tydeligheden af modelelementernes vigtighed i forhold til hinanden. Dette løser Creating Nudges ved at nummerere hvert element samt opstille dem i en kronologisk orden fra venstre mod
højre, hvilket ifølge Moody (2007) signalerer kausalitet mellem modelelementerne og tydeliggør deres ræk-
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kefølge. Ligesom tilfældet var det med DIC Toolkit, er denne stringente struktur dog problematisk, da den
modarbejder Dalsgaards (2014) argumentation for, at der i designprocesser foregår iteration mellem refleksion og handling, som afføder emergerende forståelser af designprocessens problemer og løsninger.
Det sidste krav, der direkte behandles modelelementerne, er identifikation i hvilket Moody (2007) argumenterer for, at modellens elementer, skal være tydeligt navngivet. Her kan man kritisere Creating Nudges’ navngivning af elementet Evaluate, da man omtaler aktiviteterne i fasen ‘Pre-select’ som evaluering af nudgeideerne og man i Evaluate omtaler fasens aktiviteter som testning af de nudgeideer, der i den foregående fase er
evalueret som de bedste. Det synes altså umiddelbart mere passende at omdøbe fasen ‘Evaluate’ til ‘Testing’,
hvilket i øvrigt også er skrevet på fasens ikon.
Moody (2007) beskriver med kriteriet om grafisk simplicitet, hvordan det ikke altid er fordelagtigt at vise
alt i en model. Creating Nudges håndterer dette ved at lade dele af den information, der videregives, være i
tekstuel form eller som redskaber.

5.2.3 Indsigter fra Creating Nudges til udviklingen af Nudgingmodellen

Creating Nudges behandler med sine seks faser i høj grad Dalsgaards (2014) designtemaer. Men ser vi på
modellen som helhed (se figur 13), er bevægelsen mellem handling og refleksion fremadrettet og kausal,
snarere end fleksibel og iterativ, som Dalsgaards (2014) temaer kræver det. Dette er ifølge Dalsgaard (2014)
problematisk, idet emergerende problemer og løsninger i designprocessen vil have betydning for tidligere
indsigter, der som sådan kræver revurdering. På trods af dette, ender man i sidste ende ud med nudges, der
implementeres i brugsdomænet, og som sådan er designprocessen intervenerende og transformativ.
Igennem hele processen håndteres de forskellige faser med en række redskaber, der bl.a. hjælper designeren
med at opnå forståelse for design såvel som brugssituationen, hvilket som bekendt er i overensstemmelse med
Dalsgaards (2014) sjette tema om, at designeren anvender redskaber og teknikker, samt hans tredje tema om,
at design er situeret og systemisk. Herudover følger der til hver fase tekstuel beskrivelse, hvorfor modellen
opfylder Moodys (2007) krav om kompleksitet og grafisk simplicitet.

5.3 Analyse af modellen Designing a Nudge
Dilip Soman (2015) har udviklet en procesmodel for aktivering af nudgeteorien. Modellen består af fire faser: Map the context, Select the nudge, Identify the Levers for Nudging og Experiment and Iterate. Modellen
visualiseres således:
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Figur 18: Designing a Nudge (Ly, Mazar, Zhao og Soman 2013, s. 15). Se modellen i fuld størrelse i Bilag 18.
I Afsnit 2.2.2 kategoriserede vi Designing a Nudge som en procesforskrift, der ligesom de processuelle
faciliteringsredskaber optegner en nudgingproces. Forskellen ligger dog i, at modellen ikke er udviklet til at
facilitere en workshop.

5.3.1 Analyse af modellens faser ud fra Dalsgaards designtemaer

1. Map the context: Det første trin i modellen er rettet mod at afdække beslutningsprocessen og udpeger
centrale heuristikker og biases, der påvirker adfærden. I sin bog “The Last Mile: Creating Social and Economic Value from Behavioral Insights” (2015), hvor modellen præsenteres, argumenterer Soman (2015) dog
for, at man forud for denne fase skal sikre sig, at man ved præcis hvilken adfærd, man vil ændre, før man går
i gang med designprocessen. Denne del af processen har Soman (2015) udeladt af modellen, hvilket gør, at
modellen ikke lever op til Dalsgaards (2014) andet tema og ligeledes ikke lever op til Schöns (2004) ideal om
problemformulering.
Afdækningen af brugerens beslutningsproces kræver ifølge Soman (2015) en analyse af både konteksten og
den opgave, brugerne står overfor. Designeren opfordres altså til at undersøge brugsdomænet, inden han
tænker i mulige løsninger. Dette passer godt sammen med Dalsgaards (2014) andet tema om åbenhed i
designprocessen over for emergens i problemformuleringen. For at hjælpe designeren i denne proces, stiller
Soman (2015) et redskab til rådighed i form af en spørgsmålsliste, som designeren bør besvare i løbet af sin
undersøgelse (se Bilag 19). Brugen af redskaber i designprocessen lever op til Dalsgaards (2014) sjette tema
for designprocessen.
I det første step opfordres designeren på baggrund af de besvarede spørgsmål, til at visualisere en beslutningsproces for den adfærd, man gerne vil ændre. Igen stilles et redskab til rådighed for designeren, hvilket tilfredsstiller Dalsgaards (2014) sjette tema. Et eksempel på en beslutningsproces ses nedenfor:
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Figur 19: Eksempel på en beslutningsproces i Designing a Nudge (Ly, Mazar, Zhao og Soman 2013, s. 15)
Overordnet set kan denne fase kritiseres for sin manglende opfordring til inddragelse af praksis i optegning af
beslutningsprocessen, da “[...] neither the subject nor the phenomena can be understood outside of a situation.” (Dalsgaard, 2014, s. 147). Designing a Nudge opstiller herudover ikke nogle praktiske retningslinjer for,
hvordan designeren opnår svar på de spørgsmål, der skal give indsigt i beslutningsprocessen. Designeren skal
i stedet besvare spørgsmålene ud fra sin eksisterende viden, hvilket strider imod Dalsgaards (2014) opfattelse
af design som situeret.
Efter optegningen af beslutningsprocessen skal designeren identificere det, Soman (2015) kalder bottlenecks,32 der beskrives som “[...] factors that prevent individuals from following through with their intentions.” (s. 169). Et eksempel på en beslutningsproces med flaskehalse ses nedenfor:

Figur 20: Eksempel på en beslutningsproces med flaskehalse i Designing a Nudge (Ly, Mazar, Zhao og Soman
2013, s. 17)
Disse flaskehalse tager udgangspunkt i nudgeteorien, der siger at selv “[...] small and apparently insignificant
details can have major impacts on people’s behavior” (Thaler & Sunstein, 2009, s. 3). Således skal nudgeteorien i denne fase danne grundlag for valgarkitektens designpraksis, hvilket er i overensstemmelse med
Dalsgaards (2014) beskrivelse af forholdet mellem teori og praksis.
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2. Select the nudge: I modellens andet trin opfordres designeren til at koble de identificerede flaskehalse
med pointer fra teorien og i forlængelse heraf komme op med løsninger på disse flaskehalse.
I tråd med Dalsgaards (2014) sjette tema, stiller modellen igen et redskab til rådighed i form af fire spørgsmål, som skal besvares af designeren. Spørgsmålene ses nedenfor:

Figur 21: De fire spørgsmål i Design a Nudge. (Soman 2015, s. 244)
Disse spørgsmål har hver to tilhørende resultater alt efter, om spørgsmålet af designeren besvares med ja eller
nej. Disse resultater indikerer, med hvilke type nudges designeren bør håndtere de forskellige flaskehalse i
beslutningsprocessen. På samme måde som med DIC Toolkit kan dette være en hjælp for designeren, idét
han måske bedre kan overskue en stor mængde teori. Men de generiske resultater strider samtidig imod
Dalsgaards (2014) tredje designtema om, at design er situeret. Når løsningen udvælges gennem standardiserede svar i en model, tager denne ikke længere højde for den aktuelle situation, der designes til, og designet er
ikke længere situeret i tilstrækkelig grad. Herudover strider det også imod Dalsgaards (2014) andet tema, idet
generiske svar ikke tager højde for, at verden er emergerende og at svar, der passer i én kontekst, ikke nødvendigvis gør det i den næste.
3. Identify the levers for nudging: Modellens tredje fase handler om at identificere det, Soman (2015)
omtaler som levers, hvilket beskrives som følger: “It [levers] is simply a behavioral intervention that can be
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used to address the bottleneck and reverse its effects.” (s. 174). Her beskrives levers altså som interventioner
og denne fase går således ud på at designe konkrete interventioner, der kan håndtere specifikke flaskehalse i
en specifik beslutningsproces. Vi går altså fra en udvælgelse af nudges på et mere abstrakt niveau i anden fase,
til udvikling af nudges på et mere konkret niveau i denne tredje fase. Igen synes det nødvendigt at trække på
viden fra praksis, men Soman (2015) tilbyder igen ingen tilgange, til hvordan man i denne fase tilgår denne kontekstbundne viden. Modellen strider altså i denne fase igen mod Dalsgaards (2014) forståelse af, at
design er situeret.
4. Experiment and iterate: I det fjerde og sidste trin i Designing a Nudge skal designeren teste sit udvalgte nudge. Således lever dette trin op til Dalsgaards (2014) fjerde krav om en eksperimenterende tilgang til
design. Soman (2015) opfordrer til to forskellige tests: En outcome evaluation33 og en process evaluation.34
Hvor resultatevalueringen lægger sig op ad den klassiske effektmåling, og dermed har til formål at evaluere,
om nudget har givet den ønskede effekt på adfærden, introducerer procesevalueringen et nyt aspekt til testfasen, som vi ikke har set i analysen af de ovenstående modeller. Procesevalueringen handler om den effekt,
nudget har haft på den nudgedes oplevelse af situationen. Dette er udtryk for en systemisk tankegang, som
ifølge Dalsgaards (2014) tredje tema er afgørende for designprocessen.
Soman (2015) understreger vigtigheden af en eksperimenterende tilgang til designet ved at fremhæve forholdet mellem teori og praksis:
The reality, then, is that theory can take us so far in our quest for nudging interventions and
no farther. Theory can show us the way, but without testing the interventions using the principles of experimental designs [...], we risk failure because of something in the background
context that trips up the effectiveness of our interventions. (s. 176)
I ovenstående citat argumenterer Soman (2015) ligesom Dalsgaard (2014) for, at teorien udgør et godt
grundlag for undersøgelse af praksis, men at den ikke kan stå alene. Den gensidige vekslen mellem teori og
praksis kommer imidlertid kun til udtryk i Designing a Nudge ved, at det udvalgte nudge testes i sidste ende
for at evaluere dets effekt på to niveauer. Havde Designing a Nudge skullet leve fuldt op til Dalsgaards (2014)
forståelse af design, burde indblik i praksis have været inddraget gennem hele processen og ikke kun i den
afsluttende evaluering.

5.3.2 Analyse af modellens visuelle kognitive effektivitet

Designing a Nudge lever i høj grad op til Moodys (2007) krav om kompleksitet. Modellens vægtning er
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tydelig, og pile indikerer en kausal bevægelse fra fase til fase. Ligesom i de to foregående modeller, er denne
stringente opbygning dog problematisk i forhold til Dalsgaard (2014), der argumenterer for vigtigheden af
iteration mellem refleksion og handling, samt at der i løbet af designprocessen emergerer nye forståelser for
problemer og løsninger, som kan have betydning for tidligere forståelser.
I forhold til Moodys (2007) sjette krav om identifikation har modellen nogle udfordringer. Moody (2007)
opstiller som krav, at navngivningen af modellens fire faser skal gøre det nemt for designeren at afkode, hvad
de dækker over. Dette er imidlertid ikke tilfældet med Somans (2015) model, der ved to ud af fire trin ikke
lever op til dette krav. Således dækker fasen Select the Nudge ikke over udvælgelsen af det endelige nudge,
men snarere en udvælgelse af en nudgetype, som har indflydelse på udviklingen af det konkrete nudge i fase
tre. Til gengæld dækker fasen Identify the Levers for Nudging over selve udviklingen af interventionen, hvilket fasens navn ikke tydeligt afspejler. En konsekvens heraf er, at designeren har svært ved at afkode hvilke
aktiviteter, der hører til hvilken fasen. Derudover bliver modellens indhold sværere for designeren at huske.

5.3.3 Indsigter fra Designing a Nudge til udvikling af Nudgingmodellen

Somans (2015) intentioner om at få designeren til at forstå brugsdomænet i modellens første fase er efterstræbelige, når vi skal udvikle Nudgingmodellen. Dog stilles der ingen konkrete metoder til rådig for, hvordan
spørgsmålene kan besvares. Denne mangel på konkrete tilgange er noget, vi vil tage højde for i udviklingen af
Nudgingmodellen. En styrke ved Designing a Nudge er, at modellen stiller redskaber til rådighed for designeren, hvilket vi vil tage højde for i udviklingen af Nudgingmodellen. Dog kritiseres et af disse værktøjer for
at afholde designeren for at se verden som emergerende, idét værktøjet tilbyder en begrænset række mulige
udfald.
Designing a Nudge kritiseres for manglende inddragelse af praksis, fordi såvel analysen af brugssituationen
som udviklingen af nudges ikke tager udgangspunkt i praksis, men blot teori. Kun i testen af det udviklede
nudge bliver praksis inddraget. Et andet væsentligt kritikpunkt går på modellens navngivning af de forskellige faser. I udviklingen af Nudgingmodellen er det vigtigt, at navngivningen af faser og modelelementer er så
præcise og beskrivende som muligt.
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5.4 Delkonklussion 1: Indsigter fra de tre udvalgte nudgingmodeller
På baggrund af ovenstående analyse af de udvalgte nudgingmodeller, har vi identificeret en række indsigter,
der er værd at tage højde for i udviklingen af Nudgingmodellen og således besvaret specialets tredje undersøgelsesspørgsmål: Hvilke elementer fra de eksisterende nudgingmodeller kan vi bruge eller søge at forbedre i
udviklingen af Nudgingmodellen? Indsigterne berører både forhold, som vi med fordel kan efterstræbe i Nudgingmodellen, men også elementer vi bør undgå i udformningen af Nudgingmodellen.
En overordnet proces, som alle tre modeller faciliterer på hver deres måde, kan opstilles som: 1) Problemformulering 2) adfærdsanalyse 3) udvikling af nudge(s) 4 test. Dog indeholder DIC Toolkit kun forberedelsen
af en test og ikke udførelsen. Som et femte trin arbejder Creating a Nudge også med at implementere det
færdige nudge. Dette er alle faser, der understøttes af teorien, hvilket understreger, at det er faser, vi bør tage
højde for i udviklingen af Nudgingmodellen. Det er desuden en styrke, at alle modeller tilbyder konkrete
redskaber til at håndtere de forskellige faser.
I modellerne DIC Toolkit og Designing a Nudge er et centralt problem imidlertid, at nogle af deres redskaber opstiller prædefinerede resultater for designerens inquiry af designproblemet. Dette er problematisk, da
modellerne på denne måde reducerer den verden, designeren undersøger, til at kunne passe ind i forudbestemte kategorier. I udviklingen af Nudgingmodellen bør vi altså være opmærksomme på ikke at begrænse
resultaterne af den inquiry modellen rammesætter, men i stedet lægge op til at designeren søger indblik i den
konkrete adfærd, han eller hun forsøger at ændre.
Herudover er et problem, som alle modeller lider under ift. den overordnede proces, at processen optegnes
som en stringent og fremadrettet proces uden mulighed for iteration. Dette er problematisk, idet nye forståelser for problemer og løsninger emergerer i løbet af designprocessen. For at kunne rumme denne emergens
må modellerne indeholde et niveau af iteration. Iteration er altså noget vi bør forholde os til i udviklingen af
Nudgingmodellen
Slutteligt er det også vigtigt at tage højde for modellens grafiske simplicitet, hvor man med fordel kan overveje, om nogle forhold i processen tager sig bedre ud i tekstuel form end som en grafisk repræsentation i Nudgingmodellen. Dette er særligt noget, vi ser i Creating Nudges. Herudover er det også vigtigt at være opmærksom på navngivningen af modelelementerne i Nudgingmodellen, da vi både i Creating Nudges og Designing
a Nudge ser eksempler på, at upræcis navngivning kan forstyrre forståelsen af modellen.
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Analyse del 2 - Analyse af processer hos The
Nudging Company og Decision Design
Den følgende analyse er delt op i to overordnede dele. I den første del analyseres de indledende interviews,
og i den anden del analyseres caseinterviewene. De to analyser besvarer tilsammen specialets fjerde undersøgelsesspørgsmål: Hvordan arbejder The Nudging Company og Decision Design med udviklingen af nudges i
praksis? Analysen af interviewene tilgås med kodning, som beskrevet i afsnit 3.5.9, og specialets teoretiske
analyseframework.

5.5 Analyse af indledende interview Decision Design
Den overordnede proces hos DD består ifølge Thor Ridderhaugen (herefter Thor) af tre overordnede faser
hvor de “Analyserer, udvikler og eksekverer.” (Bilag 35, l. 12-13). I det følgende udfoldes disse overordnede
faser for gennem disse at analysere DDs overordnede tilgang til aktiveringen af nudgeteorien. Thors egen
visualisering af processen ses i Bilag 10.

5.5.1 Analyse

Processen starter for DD altid med en adfærdsøkonomisk analyse. Ifølge Thor er man “[...] altid nødt til at
lave en lille analyse for at kunne få en idé om, hvad det er, vi har med at gøre” (Bilag 35, l. 75-76). Analysen
kan tage sig ud på forskellige måder alt efter, hvilken kunde de har med at gøre, og inkluderer ofte feltarbejde
hvor de fx “[...] observerer, interagerer og spørger målgruppen. Fx via interviews og deltagerobservation.”
(Bilag 35, l.117-18).
Under analysefasen arbejder DD ifølge Thor med tre aktiviteter: Definition af adfærd og problem, udarbejdelse af en beslutningspocesmodel og kobling af biases til forskellige faser i beslutningsprocesmodellen. Definitionen af adfærd sker som regel som noget af det første i den adfærdsøkonomiske analyse, og går blandt
andet ud på at definere, i hvilke situationer man ønsker en adfærdsændring (Bilag 35, l. 95-96). Efter definitionen af adfærd følger en central del af DDs adfærdsøkonomiske analyse; Beslutningsprocesmodellen. Beslutningsprocesmodellen er et redskab, som DD selv har udviklet til kortlægningen af brugernes adfærd. Thor
beskriver det således: “Vi udviklede beslutningsprocesmodellen for at afklare, hvad der foregår, og aktivere
noget af det adfærdspsykologiske. Så lavede vi en måde at dele en beslutning op på.” (Bilag 35, l. 140-41).
Et eksempel på en sådan procesmodel er denne fra casen med Energistyrelsen, som analyseres i analysens
tredje del.
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Figur 22: Beslutningsprocesmodel hos Decision Design (Ridderhaugen & Ridderhaugen, 2015). Originalstørrelse
ses i Bilag 20
Ifølge Thor optegner DD stort set altid en beslutningsproces som del af den adfærdsøkonomiske analyse,
og denne danner grundlag for identifikationen og udvælgelsen af relevante biases fra teorien. Således kobles
indsigter fra praksis med indsigter fra teorien, som det beskrives i Dalsgaards (2014) første tema. De relevante
biases kobles til nedslagspunkter i beslutningsprocessen “[...] for at kortlægge, hvad der er på spil i beslutningsprocessen. Og der kan også være mange forskellige nedslagspunkter i den her beslutningsproces, hvor
du kan blive påvirket.” (Bilag 35, l. 147-49). Denne forståelse af nedslagspunkter, der påvirker adfærd, er i
tråd med nudgeteorien hos Thaler og Sunsteins (2009), der skriver at “[...] small and apparently insignificant
details can have major impact on people’s behavior” (s. 3). Brugen af konkrete værktøjer til udarbejdelse af
designs ses i Dalsgaards (2014) sjette tema.

5.5.2 Udvikling

Når beslutningsprocessen og de tilhørende biases er optegnet, påbegynder DD udviklingsfasen. Under udviklingsfasen hører en ideudvikling og evt. en udvælgelse af nudges.
Udviklingen af nudgeidéer foregår med udgangspunkt i teorien og indsigter fra den foregående analysefase.
Denne kombination af teori og praksis ses hos Dalsgaard (2014) i hans første tema. Ideudviklingen er en
proces, der ifølge Thor ikke følger nogen faste rammer: “Vi har ikke rigtig nogen model for, hvad vi gør, […]
(Bilag 35, l. 207-08). Den foregår som regel som en kreativ brainstormproces, hvor alle ressourcer og muligheder overvejes:
Vi sætter os ned og lukker os inde i et rum, og så spørger vi os selv: “Hvad er der på spil?
Hvilke incitamenter er der her? Hvilke biases? Hvilke muligheder? Hvis vi skal kommunikere noget - hvilke kommunikationskanaler er der? Hvad er sandsynligheden for, at der er
penge og mulighed for at fx at bringe ambassadører i spil? (Bilag 35, l. 202-05)
DD arbejder altså med reflekterende spørgsmål, og selvom Thor beskriver processen som værende kreativ,
således forstået at den ikke følger en bestemt proces, påpeger han alligevel nogle elementer, der bidrager til
udviklingen af nudgeidéer: “Det er noget med erfaring. At man trækker på litteratur, eksempler, cases og egen
erfaring.” (Bilag 35, l. 106-07). Thor påpeger altså, at udviklingen af nudges bl.a. bygger på erfaring, hvilket
kan forklares med Schöns (2004) begreb Viden-i-handling: “På samme vis afhænger den professionelles
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arbejdsliv af en indbygget viden-i-handling. [...] Selv når han bevidst gør brug af forskningsbaseret teorier og
teknikker, er han afhængig af sin indbyggede genkendelse og bedømmelse af sine færdighedsmæssige præstationer.” (s. 51-52).
Når Thor beskriver at de, under udviklingen af nudges stiller sig selv spørgsmål om det undersøgte, foretager
de det, Schön (2004) beskriver som refleksion-i-handling: “På den anden side forholder det sig sådan, at
såvel almindelige mennesker som professionelle praktiserende ofte tænker over, hvad de foretager sig, nogle
gange oven i købet mens de er i gang med det.” (s. 52). Udover erfaring og refleksion over denne påpeger
Thor desuden en anden kilde til inspiration, som er vigtig i udviklingen af nudges, idet man kan udforske
litteraturen og lære af, hvordan andre har løst lignende problemstillinger. Denne brug af teori og eksisterende viden som inspiration til udviklingen af nudges er noget, som bl.a. Dalsgaard (2014) med hans første
tema understøtter: “Designers draw on theories and preconceptions to scaffold their inquiries into design
problems [...]” (s. 145). Dog skal man i brugen af eksisterende cases være opmærksom på det problematiske
i at forvente at løsninger, der har virket i en anden kontekst, også virker i den kontekst, man selv designer
til. Således beskriver Dalsgaard (2014) hvordan “[...] these theories and preconceptions can be transformed,
enriched or discarded over the course of time on the basis of how well the scaffold design practice.” (s. 145).
Dette er imidlertid også noget Thor er opmærksom på: “Man kan ikke nødvendigvis overføre en målgruppe
i Arizona til en målgruppe på Nørrebro, men der ligger meget inspiration i teorien.” (Bilag 35, l. 135-37).
Det er også i forbindelse med udviklingen af nudges, at Thor introducerer DDs iterative tilgang:
Når vi udvikler idéer, og vi går panden mod en mur og ikke synes, vi kan komme op med en
god nok løsning, så går vi tilbage og sætter os endnu bedre ind i adfærden, udfører måske noget mere observation og spørger os selv, om der er noget, vi har overset. (Bilag 35, l. 132-35)
Ambitionen om iterative processer mellem teori og praksis lever imidlertid op til Dalsgaards (2014) første og
andet tema om forholdet mellem refleksion og handling samt emergens. Denne iteration er ifølge Thor værdifuld for det endelige resultat, og i den bedste af alle verdener ville denne iteration foregå mellem alle faser
i deres proces. Dog er det grundet begrænsede budgetter ikke altid muligt at arbejde med iterationer: “Det er
dyrt at have os gående og ændre designet og iterere på løsningen.” (Bilag 35, l. 215-16).
På samme måde, som muligheden for iterationer kan være begrænset af budget og kundeønsker, så har disse
faktorer også indflydelse på, om DDs proces fortsætter efter ideudviklingen med test af udvalgte nudges. Hvis
projektet ikke giver plads til førnævnte, afsluttes processen med aflevering af et idékatalog til kunden. I de
cases, hvor DD ikke eksekverer på deres idéer, men blot afleverer et idékatalog til kunden, lever designprocessen ikke op til Dalsgaards (2014) femte designkrav om, at design er intervenerende og bør fokusere på at
transformere den eksisterende situation.
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Hvis dette ikke er tilfældet, fortsætter DD efter idéudviklingsfasen med en fase, hvor de udvælger et eller flere
nudges. Blandt de ofte mange idéer udvælges det nudge, som DD “tror mest på” (Bilag 35, l. 219-20).

5.5.3 Eksekvering

Når et eller flere nudge(s) er udvalgt, påbegyndes testfasen. Testen er en del af processen, som DD ellers bestræber sig på at inkludere i designprocessen:
Hvis vi får lov til at teste en løsning af, så implementerer vi den, og så måler vi. Det er jo det
fede og det slående ved det her fag. Det er, at man måler med statistisk sikkerhed, at der er
sket en ændring. (Bilag 35, l. 228-31)
Det er dog langt fra altid muligt, og derfor vælger DD at være fleksible ift., hvorvidt testfasen inkluderes i
designprocessen: “Vi vil rigtig gerne teste det af, men det kan være svært, dyrt og umuligt.” (Bilag 35, l. 223).
Når der er mulighed for en testfase, gribes denne an i forhold til budget og muligheder. Selvom statistisk
validitet er målet, kan andre testmetoder med lavere statistisk validitet som fx før- og eftermålinger også tages
i brug. I nogle projekter ligger testfasen hos kunden: “Vi har projekter, hvor vi afleverer en løsning, og så
tager kunden den derfra. Så fortæller vi fx kunden, hvordan de skal implementere løsningen og måle på den
efterfølgende.” (Bilag 35, l. 240-341). Det at teste lever op til Dalsgaards (2014) femte tema, hvilket betyder,
at i projekter hvor testen fravælges, kan man argumentere for, at DDs inquiry ikke er fuldbyrdet.
Efter testfasen afsluttes designprocessen med en overlevering af resultater til kunden.

5.5.4. Indsigter fra Indledende interview med Decision Design

Analysen af det indledende interview med Thor identificerer således tre overordnede faser i processen: Analyse, udvikling og eksekvering.
Under analysefasen arbejdes der med hhv. definition af nuværende og ønsket adfærd, udarbejdelse af beslutningspocesmodel og kobling af biases til forskellige faser i denne. I den efterfølgende udviklingsfase arbejdes
der, med udgangspunkt i teori, eksisterende viden, erfaringer og refleksion over disse, med ideudvikling og
evt. udvælgelse af nudges. I den sidste fase testes det udviklede nudge. Grundet budgettets store indflydelse på
processen har DD indtil videre kun haft mulighed for at inkludere test i ét af deres projekter. Efter testfasen
afsluttes designprocessen med en overlevering af resultater til kunden. De identificerede faser og tilhørende
aktiviteter udgør konkrete inputs til udviklingen af Nudgingmodellen og danner samtidig grundlag for de
efterfølgende caseinterviews.
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5.6 Analyse af indledende interview med The Nudging Company
I analysen af det indledende interview med Morten Sehested Münster (herefter Morten) fremgår det, at
TNCs overordnede nudgingproces indeholder følgende faser: Adfærdsreduktion, Adfærdskortlægning, Find
friktioner, Udvikling af nudge og Test færdig løsning

5.6.1 Adfærdsreduktion

Første fase i den overordnede proces er Adfærdsreduktion, der ifølge Morten “[...] handler om at reducere
et eller andet til adfærd [og at man] oversætter eller dekonstruerer visionen, manifestet, tanken til noget, der
foregår tirsdag kl. kvart over ti.” (Bilag 36, l. 113-17).
Dette handler altså om at definere præcis den adfærd, man gerne vil ændre og i forlængelse heraf, hvilken
man gerne vil opnå. Dette er ifølge Morten en overraskende svær disciplin: “Det er ekstremt svært, fordi vi på
mange måder overakademiserer problemer. Altså, vi skal ned på et meget meget praktisk og banalt niveau.”
(Bilag 36, l. 100-03).
Selvom adfærdsreduktion ofte er en vanskelig proces, er det en afgørende del af designprocessen: “Ja, hvis
den her [adfærdsreduktionen] ikke er der, så falder det hele fra hinanden. [...] Man skal vide helt konkret,
hvilken adfærd man gerne vil rykke, inden man kommer over til at skulle designe nudges.” (Bilag 36, l. 18790).
Dette arbejde med at definere problemet sammen med kunden, kan sidestilles med Dalsgaards (2014) andet
tema samt Schöns (2004) forståelse af vigtigheden af en indledende problemformulering.

5.6.2 Adfærdskortlægning

Efter adfærdsreduktionen kommer en fase, Morten kalder “Let røven og kortlæg adfærd” (Bilag 36, linje
117-18) (herefter Adfærdskortlægning). Ideen er her, at “[...] man på en struktureret måde skal komme ud og
se, hvordan virkeligheden er.” (Bilag 36, l. 122-23). Af praktiske årsager er dette dog ikke altid en mulighed,
men Morten argumenterer for, at man altid “[...] skal se virkeligheden, hvis man kan. Men det kan lige så
godt være en dataanalyse.” (Bilag 36, linje 132). Adfærdskortlægningen bygger altså ikke nødvendigvis på
observation af praksis, men kan også indeholde noget desk research, der ifølge Morten er “ […] en virkelig
undervurderet genre. Altså, der er jo ikke nogen, der har unikke problemer længere, de har bare variationer af
andres problemer [...].” (Bilag 36, l. 238-39). Morten beskriver altså hvordan adfærdskortlægningen afhænger af hvad der er muligt, hvilket understøttes af Dewey (2005), der beskriver denne del af inquiry som “[...]
en omhyggelig undersøgelse [...] af alle tilgængelige synspunkter, der kan definere og oplyse det forhåndenværende problem.” (s. 167). At denne undersøgelse vægter kontekstafhængig viden højt, understøttes også af
Dalsgaards (2014) tredje tema.
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5.6.3 Find friktionen

Desk research er dog ikke kun relevant i forbindelse med adfærdskortlægning, men gør sig også gældende i
den næste fase, som Morten kalder Find friktionen, hvilket omhandler, “[...] at hver gang man komplicerer
ting eller man modarbejder menneskets naturlige måde at beslutte sig på, så skabes der friktion.” (Bilag 36,
linje 124-25). Man skal altså identificere, hvad der modarbejder den ønskede adfærd. Dette stemmer overens
med Tversky og Kahnemans (1974) forståelse af heuristikkers indflydelse på vores adfærd: “In general, these
heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic errors.” (s. 1124.). Det er disse
systematiske fejl, der betegnes som biases.
I tråd med adfærdskortlægningen vil den mest oplagte måde at tilgå denne fase på være at tage ud og observere på adfærden, men hvis dette ikke er en mulighed, eller man vil supplere denne tilgang, kan desk research
ifølge Morten være vejen frem: “[...] man sidder ved sit skrivebord og tænker: “Okay, hvad tror vi om denne
situation, hvad ved vi fra vores desk research”. Og så lister man det op og tager ud og prøver at teste, om det så
var rigtigt eller ej.” (Bilag 36, l. 274-75).
I forbindelse med introduktionen af faserne Adfærdsreduktion, Adfærdskortlægning og Find friktioner
pointerer Morten, at forholdet mellem disse faser for det meste er mere fleksibelt end stringent:
Det, der er vigtigt at sige med alt det her, det er, at det som sagt tit er sådan, at folk ikke rigtig
ved det herovre [adfærdsreduktion], så du må gå ud og kigge på dem [adfærdskortlægning],
og det er så først, når du finder ud af, hvad den store friktion er, at du så går tilbage hertil [adfærdsreduktion] og du så siger: “Nå, okay det vi har lært her ude med x, y og z betyder, at det
måske er y vi skal have fat på. (Bilag 36, linje 151-52)

5.6.4 Udvikling af nudge

Ifølge Morten afhænger udviklingen af nudges i høj grad af de foregående faser: “[...] hvis du skal være kreativ
på en professionel og struktureret måde, er du nødt til at have gjort dit benarbejde” (Bilag 36, l. 264-65). Når
man har lavet sin adfærdskortlægning, har man altså lagt fundamentet for at påbegynde den fase i processen,
hvor man udvikler sine nudges, hvor tanken er at “[...] man udvikler nudges, der kan fjerne den friktion.”
(Bilag 36, l. 141-42). Udviklingen af nudges tager altså udgangspunkt i de friktioner, der er identificeret, men
derudover er der ikke nogle konkrete tilgange til udviklingen af nudges, der i højere grad er en proces, der
beror sig på kreativitet, faglighed og viden fra de foregående faser. Således beskriver Morten det, der sker i
udviklingsfasen, som:
Der er fagligheder, der mødes og diskuterer ting, [...] min egen oplevelse er, at hvis man
gennemgår de indledende faser ordentligt, så er man allerede lidt herovre [udviklingen af
nudge], fordi man forstår sindssygt meget om, hvad det er, der foregår derude, og vi ved virkelig meget om best practices i verden, og så er man allerede lidt i gang med at løse det herovre
[udvikling af nudge]. (Bilag 36, l. 246-52)
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Udvikling af nudges er altså ikke noget, der isolerer sig til en fase i den overordnede proces, men noget, der
ligger under overfladen gennem hele processen.

5.6.5 Test færdig løsning

TNC tester ofte de færdige nudgeløsninger, hvilket opfylder Dalsgaards (2014) femte tema. Omfanget af
denne test, og om der overhovedet bliver testet, afhænger ifølge Morten dog af økonomi, og hvor ambitiøs
kunden er:
Alle folk siger, de vil teste, men der er virkelig forskel på, om du vil lave en eftermåling, eller
en med noget kontrol og randomisering. Ude i virkeligheden er det at lave en randomiseret
test jo ekstremt tidskrævende, og når man så endelig kommer frem til noget, så er der stadig
forskellige huller i osten, alt efter hvor grundig man har været. (Bilag 36, l. 180-84)

5.6.6 Indsigter fra det indledende interview med The Nudging Company

Analysen af det indledende interview med Morten fra TNC har altså vist at en generel nudgingproces i TNC
omfatter faserne: Adfærdsreduktion, adfærdskortlægning, find friktionen, udvikling af nudge og test. Hvor
mange faser en nudgingproces i sidste ende består af, afhænger imidlertid af kunden og dennes ressourcer og
ambitioner.
Udover de overordnede faser er det noget arbejde med desk research, der falder under faserne adfærdskortlægning, find friktioner og udvikling af nudge. Til sidst skal det nævnes, at der også er en del iterationsarbejde. Dette finder hovedsageligt sted mellem faserne adfærdsreduktion, adfærdskortlægning og find friktion.
De fem identificerede faser udgør konkrete inputs til udviklingen af Nudgingmodellen og danner ligeledes
grundlag for de efterfølgende caseinterviews.

5.7 Analyse af caseinterviews
I det følgende analyseres seks cases fra hhv. DD og TNC. Formålet med denne analyse er at give et dybdegående indblik i de overordnede processer, vi identificerede i analysen af de indledende interviews, hvorfor
afsnittet vil være inddelt efter disse faser. Vi vil analysere hver fase med inputs fra begge bureauer. Analysen
af caseinterviewene skal bidrage til besvarelsen af specialets fjerde undersøgelsesspørgsmål: Hvordan arbejder
The Nudging Company og Decision Design med udviklingen af nudges i praksis?
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5.7.1 Præsentation af cases

I det nedenstående gives en introduktion til de seks cases, der efterfølgende analyseres.
Manchester City Council
I denne case arbejdede DD for Manchester City Council, som havde et ønske om at reducere mængden af
henkastet affald i bymidten, herunder bl.a. cigaretskodder og tyggegummi. Forud for projektet havde kunden
selv arbejdet med problemet og havde inddraget borgerne i en undersøgelse af, hvor stort de syntes, problemet var, og hvordan de mente, det kunne løses. Manchester City Council havde selv udviklet nogle idéer
på baggrund af borgernes inputs, og disse idéer skulle danne grundlag for DDs analyse. DD skulle således
komme med et alternativt bud på, hvordan problemet med henkastet affald kunne løses. Projektets produkt
bestod i en rapport med analyser af den eksisterende kampagne samt et idékatalog.
Danhostel
I denne case arbejdede DD sammen med Danhostel, der er et stort hostel i København med plads til ca.
1100 gæster. Danhostel havde et problem med mængden af uopvasket service, der blev efterladt i hostellets
fælleskøkken. Den uopvaskede service var til gene for de andre gæster og en ekstra arbejdsbyrde for rengøringspersonalet. Gennem observationsstudier fik DD indblik i adfærden og udarbejdede en intervention.
Interventionen bestod af plakater med social proof-budskaber samt en ændring af indretningen og blev testet
med en før- og eftermåling.
Energistyrelsen
I denne case arbejdede DD sammen med Energistyrelsen som del af et større, regeringsstøttet projekt, der
går ud på at få danskerne til at spare på strømmen. Som led i dette projekt indkredsede DD deres opgave
til at omhandle belysning i detailhandlen. DDs opgave bestod i at kortlægge den rådgivningsadfærd, som
elinstallatøren udviser, når de skal anbefale lyskilder til detailkunder samt give deres bud på, hvordan man får
elinstallatørerne til at anbefale flere energibesparende løsninger. I adfærdskortlægningen gjorde DD brug af
kvalitative metoder som observation og interviews, og resultatet af projektet var en analyse af rådgivningsadfærden blandt elinstallatørerne samt en rapport indeholdende et katalog af visualiserede idéer til påvirkning
af denne adfærd.
Morsø Kommune
I denne case arbejdede TNC med sortering af affald i Morsø Kommune i forsøget på at opnå større genanvendelse af affald. Projektet blev efter en indledende analyse yderligere specificeret til at handle om sortering
af madaffald. Projektet var finansieret af Miljøstyrelsen, hvilket betød, at projektet var underlagt stramme
krav til den videnskabelige metode, idet resultaterne skulle være valide og projektet skulle kunne gentages
i andre kommuner. Produktet af dette projekt bestod af door hangers og flyers, der blev testet gennem en
randomiseret kontroltest.
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Danica Pension
Dette projekt var centreret om en pensionsordning hos Danica Pension, som virksomheder har for deres
ansatte. Denne pensionsordning bygger på en selvbetjeningsløsning, hvor de ansatte modtager en e-mail,
der skal sende de ansatte videre ind i et system, hvor de udfylder information om dem selv. Problemet i dette
projekt lå i, at konverteringsraten fra e-mail til system var for lav, og TNCs opgave var altså at designe e-mails
samt flowet af disse, så konverteringsraten fra e-mail til system steg. Produktet af dette projekt var skriftlige
interventioner i form af e-mails og et design af flowet af disse e-mails. Dette projekt blev ikke testet af TNC,
men af Danica selv.
Skejby Sygehus
Dette projekt var et pro bono projekt, der foregik på Skejby Sygehus. Projektets formål var at få de mennesker, der færdes på hospitalet, til at få bedre håndhygiejne. Senere blev formålet specificeret til udelukkende at
handle om at få flere mennesker til at spritte deres hænder af på toiletterne. Projektet var yderligere afgrænset
til at foregå på tre forskellige toiletter. Projektet var atypisk i den forstand, at TNC gik ind til projektet med
et løsningsidé, hvilket altså var bestemmende for projektets forløb. Produktet var en spritdispenser med en
sensor, der registrerede, når folk var i nærheden, og det blev testet med en randomiseret kontroltest.
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Figur 23 - Oversigt over cases

5.7.2 Definition af adfærd og adfærdsreduktion

DD og TNC arbejder som noget af det første med at prøve at afklare problemet ved at definere den adfærd,
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kunden gerne vil have ændret samt den adfærd, de gerne vil opnå. Fælles for de seks cases, vi har interviewet
de to bureauer om, er, at denne del af designprocessen handler om at forstå og nå til enighed med kunden
om præcis, hvad der skal arbejdes med. Denne praksis understøttes af Schön (2004) samt Dalsgaard (2014)
med hans andet tema, da de begge argumenterer for vigtigheden af at formulere problemet. I alt er der i de
seks cases identificeret tre forskellige måder, hvorpå bureauerne opnår forståelse for den ønskede adfærd.
Disse præsenteres i det følgende med eksempler fra de pågældende cases.
Forståelse bygger på materiale fra kunden
Thor forklarer, hvordan definitionen af adfærden i casen med Manchester City Council tager udgangspunkt
i en stor mængde tilsendt materiale: “Vi fik alt det her materiale, og så satte vi os ned og gennemgik det og
læste det og prøvede at danne os en forståelse af, hvad Manchester gerne ville.” (Bilag 37, l. 56-57).
Tilgangen i casen med Energistyrelsen kan sammenlignes med den, der fandt sted i casen med Manchester
City Council, idet DD tog udgangspunkt i et udbud: “[...] det var noget med at sætte sig ned og så sige: Okay,
vi har et udbud, altså en opgavebeskrivelse, det er noget med at analysere den og finde ud af, hvad det er, de
[Energistyrelsen] vil have.” (Bilag 37, l. 477-80). Det handlede altså om at analysere dette udbud og finde ud
af, hvad Energistyrelsen gerne ville have. Denne proces lever for det første op til Shöns (2004) forståelse af
vigtigheden af en indledende problemformulering. For det andet lever den op til Dalsgaards (2014) andet
tema, idet designrammen i begge cases undergår en udvikling, der er påvirket af designerne, kunden og det
tilgængelige materiale.
Forståelse på baggrund af adfærdsanalyse
I Morsø-casen forklarer Morten, hvordan denne case er et eksempel på et projekt, hvor man ikke kan indlede
med adfærdsreduktionen, men først langt inde i processen finder ud af, hvilken adfærd det egentlig var, man
gerne vil ændre. Dette skyldes, at kunden ikke kunne komme problemet nærmere, end at borgerne i Morsø
Kommune skulle sortere deres affald bedre. Morten forklarer det således:
[...] det er ikke altid, at du kan gå ind i et projekt med dén [adfærdsreduktionen]. Og det
[Morsø-casen] er et godt eksempel på, at det kunne vi ikke her. Fordi her var der bare noget
med genanvendelse, at de skal sortere bedre, så dvs. vi vidste jo ikke, hvad de skulle sortere, så
det var faktisk først meget sent i processen, efter affaldsanalysen, det var så langt inde i processen, at man så ligesom itererer og finder ud af, at det er madaffald. (Bilag 39, l. 93-97)
Dette betyder, at man må gå direkte til adfærdskortlægning og forstå adfærden, for derefter at vende tilbage
til adfærdsreduktionen og specificere den adfærd, man vælger at arbejde med. Dette lever op til Dalsgaards
(2014) andet tema om, at design er emergerende og interaktivt og forståelsen af problemer og løsninger
udvikler sig gennem designprocessen.
Samme tilgang til definitionen af adfærden havde DD i casen med Danhostel. Her søgte man også at forstå,
hvilken adfærd kunden ville ændre, ved at tage ud observere, for derefter vende disse opdagelser med kunANALYSE

SIDE 96 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

den og sammen blive enige om præcis hvilken adfærd, der skulle ændres. Tilgangene i de to cases er i tråd
med Dalsgaards (2014) tredje tema om, at design skal være situeret.
Forståelse efter en indledende snak med kunden
I TNCs Danica-case var situationen en helt anden og meget mere simpel, da den ønskede adfærd var klart
formuleret fra starten. Således forklarer Morten: “ [...] den [specifikke adfærd] var jo givet til os på forhånd,
fordi vi skulle have flere til at klikke på den knap der. Så den er serveret med projektet.” (Bilag 39, l. 555-56).
Det samme gjorde sig gældende for Skejby-casen, hvor man TNC med kunden relativt hurtigt kunne definere præcis hvilken adfærd, man ville arbejde med:
[...] den er tæt på Danica, fordi de gerne vil have folk til at have bedre håndhygiejne, og så
spørger vi så: Hvad vil det sige? Og det var en diskussion, der kom frem til, at det var spritten,
det handler om. (Bilag 39, l. 780-82)
På baggrund af de seks cases i de to bureauer, ser vi altså, at hvert projekt er meget styrende for måden, man
kan tilgå definitionen af problemet. På baggrund af ovenstående analyse, har vi identificeret tre forskellige
måder at tilgå denne problemdefinition. Disse tre tilgange, vil vi tage højde for i udviklingen af Nudgingmodellen.

5.7.3 Adfærdskortlægning

For DD og TNC er adfærdskortlægningen noget, der finder sted i forlængelse af den foregående definition
af problemet. Fælles for de to bureauer er også, at det specifikke projekt er afgørende for, hvordan kortlægningen håndteres. I de seks cases adskiller de to bureauers adfærdskortlægning sig dog fra hinanden, idet at
TNCs arbejde med adfærdskortlægning handler om at kortlægge den problematiske såvel som den ønskede
adfærd, hvilket står i kontrast til DD, der i deres tre cases, kun behandler den ønskede adfærd i den indledende definition af adfærd.
I de seks cases griber de to bureauer adfærdskortlægningen an på tre forskellige måder, der præsenteres i det
nedenstående.
Adfærdsanalyse udført af andre suppleret med eksisterende litteratur
I DDs case med Manchester City Council var de meget begrænsede af økonomi. Der var således ikke afsat
ressourcer til at observere på den faktiske adfærd, hvilket ifølge Asger Breindahl Ridderhaugen (herefter Asger) ellers er at foretrække: “[...] det er jo også det vi helst vil. Man får jo et indblik i den faktiske adfærd, hvor
i Manchester-casen skulle vi tænke os til den.” (Bilag 38, l 254-55). I stedet tog adfærdskortlægningen afsæt i
litteratur: “ [...] vi [har] et stort katalog af litteratur og hvad der nu ellers er af artikler, webartikler. Så vi prøver
at danne os et overblik over, hvad der er af erfaringer på det her område.” (Bilag 37, l. 79-78).
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Denne udgangstagen i litteratur og eksisterende viden er i tråd med Dalsgaards (2014) pointe i det første
tema om, at “Designers draw on theory and preconceptions to scaffold their inquiries into design problems
[...]” (s. 145). Ud over gennemgang af eksisterende litteratur, tog kortlægningen også afsæt i materiale tilsendt
fra kunden: “Vi fik nogle statistikker og opgørelser, som de selv havde lavet over problemets omfang - altså en
optælling af skrald.” (Bilag 37, l. 87-89). Her er der altså tale om en tilgang, hvor projektet ikke giver mulighed for, at bureauet selv kortlægger den faktiske adfærd. I stedet forsøger de i DD at tænke sig til, hvordan
adfærden er, ud fra eksisterende litteratur om nudging af skraldeadfærd og materiale fra kunden.
Ligesom i DDs case med Manchester City Council havde TNC i deres case med Morsø Kommune heller ikke
selv mulighed for at kortlægge adfærden. De ansatte derfor firmaet Econet, der er en uafhængig konsulentvirksomhed specialiseret i skaldeanalyser, til at lave en analyse af borgernes skraldeadfærd: “Hvis vi skal ind
og vide hvordan folk sorterer i køkkenet, så må vi jo vide hvad der er i deres affald og det er sværere end som
så, så vi fik firmaet Econet [...] til at gøre det.” (Bilag 40, l. 71-73). Morten forklarer i forlængelse heraf, at “[...]
man kan sige, at produktet af adfærdskortlægningen var den rapport, vi fik fra Econet [...] (Bilag 39, l. 201).
Ligesom i casen med Manchester City Council bestod adfærdskortlægningen i Morsø-casen altså af at analysere materiale udfærdiget af andre. På samme måde som i Manchester- og Morsø-casene overlod TNC også
adfærdskortlægningen til andre i casen med Danica Pension. Morten forklarer, at Danica Pension “[...] har
Red Associates som partner, der har lavet nogle ret store og ret gode kvalitative analyser af deres [Danicas]
brugere [...]” (Bilag 39, l. 571-72). De tre cases lever på baggrund af ovenstående op til Dalsgaards (2014)
tredje krav om at design skal være situeret, da de søger indsigt i praksis, men tilføjer et ekstra led af fortolkning, idet de tolker på andres adfærdsanalyser.
Observation af adfærd samt gennemgang af eksisterende litteratur
I DDs case med Danhostel var der rig mulighed for at tage ud og observere på adfærden: “den [adfærdskortlægningen] var kortere, fordi vi havde mulighed for at komme ud og observere.” (Bilag 38, l. 179). DD
kortlagde således den problematiske adfærd gennem observation. Denne tilgang er i højere grad funderet
i praksis end casene med Manchester City Council, Morsø kommune og Danica Pension og tilfredsstiller
således Dalsgaards (2014) tredje tema. Observationerne suppleres herudover med indsigter fra litteraturen,
hvilket betyder, at tilgangen i disse cases også lever op til Dalsgaards (2014) første tema om teori og praksis.
En kombination af egne observationer og adfærdsanalyse udført af andre
Adfærdskortlægningen i casen med Energistyrelsen indeholder både observation og analyse af andres materiale. Der er altså tale om en adfærdskortlægning, der kombinerer de to andre tilgange til adfærdskortlægning.
Omstændighederne for observationen var lidt anderledes i casen med Energistyrelsen, hvor DD var tvunget til at følge de elinstallatører, de observerede på. Dette betød, at de var mere synlige i deres observationer,
noget Thor også er opmærksom på:
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Det er det der med, hvor meget observant skal man være i forhold til deltagende i forhold til
en flue på væggen i forhold til at komme med de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt,
holde sin kæft på det rigtige tidspunkt, så man bare lader målgruppen snakke.” (Bilag 37, l.
725-28)
I forhold til Dalsgaards (2014) tredje tema om at design skal være situeret, kan man argumentere for, at man
her skal være opmærksom på at vurdere, i hvor høj grad man påvirker situationen med sin tilstedeværelse og
dermed i hvilket omfang, man egentlig får indblik i praksis.
Herudover var casen med Energistyrelsen en kompleks case: “[...] der var flere aktører, der har indflydelse på
slutbgugerne. Der er slutbrugeren selv, elinstallatøren, grossisterne, producenterne. Og hele den her værdikæde har jo indflydelse på, hvad slutbrugeren står med i sin butik i sidste ende.” (Bilag 37, l. 622-25). Casens
mange interessenter betyder, at der i Dalsgaards (2014) termer her er tale om en mere kompleks designramme.
Beslutningsprocesmodellen
Et centralt redskab, som DD bruger i alle projekter til kortlægning af adfærd, er Beslutningsprocesmodellen.
Der er tale om DDs egen model, hvori de på samme måde som i Somans (2015) model Designing a Nudge
(se afsnit 5.3) optegner de valg, der træffes i forbindelse med den adfærd, der fokuseres på. De kobler led i
beslutningsprocessen med fysiske og kognitive udfordringer i miljøet, der afholder folk fra den ønskede adfærd. De kognitive udfordringer er det, Tversky og Kahneman (1974) og Thaler og Sunstein (2009) omtaler
som biases og heuristikker. Et eksempel på en sådan beslutningsproces ses i rapporten fra casen med Energistyrelsen:

Figur 24 - Decision Designs Beslutningsprocesmodel
Der er altså tale om et redskab, der strukturerer de indsigter, man får igennem adfærdskortlægningen. De
kognitive og fysiske udfordringer, der knyttes til hvert led i beslutningsprocessen kan sammenlignes med det,
TNC beskriver som friktioner (mere herom i afsnit 5.7.4). At DD benytter dette redskab, lever i øvrigt op til
Dalsgaards (2014) sjette tema.
I det ovenstående har vi i alt identificeret tre overordnede tilgange til adfærdskortlægning samt DDs beslutningsprocesmodel. Disse vil vi tage højde for i udviklingen af Nudgingmodellen.
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5.7.4 Friktioner, biases og heuristikker

Hvor DD arbejder med at koble biases og heuristikker til led i en beslutningsproces, arbejder TNC med at
finde det, de kalder friktioner. I de seks cases griber de to bureauer identifikationen af biases og heuristikker
eller friktioner an på tre forskellige måder. Disse præsenteres i det nedenstående med eksempler fra de pågældende cases.
Kobling af biases og heuristikker til led i beslutningsprocesmodellen
Hos DD foregår identifikationen og udvælgelsen af biases og heuristikker på samme måde i alle tre case.
Thor forklarer således, at DD “[...] baserer det [identifikationen af biases og heuristikker] meget på erfaring
og empiri, og nogle gange er det nogle skøn.” (Bilag 37, l. 140-41). Når der er identificeret så mange biases og
heuristikker som muligt, foretages der en udvælgelse af, hvilke man vil basere udviklingen af nudgeideer på.
Denne udvælgelse tager ifølge Asger udgangspunkt i følgende:
I egne erfaringer og indblik i det projekt, vi sidder og laver, og så hvad andre har gjort. [...]
men også hvad kan lade sig gøre. [...] Så det handler om at tage noget, hvor man får mest for
pengene og som er mest ladesiggørligt. (Bilag 38, l. 98-104)
Både identifikationen og udvælgelsen af biases og heuristikker tager altså udgangspunkt i egne erfaringer,
hvilket er i tråd med Schöns (2004) teori om viden-i-handling, som han forklarer med begrebet know-how:
“[...] know-how er noget der ligger i handlingen” (s. 52). Herudover trækkes der også på teori og eksisterende
viden, hvilket lever op til Dalsgaards (2014) første tema.
Identifikation af friktioner fundet i andre projekter om samme emne
Med udgangspunkt i adfærdskortlægningen, arbejder TNC med at finde det, de kalder friktioner, som beskrevet i analysen af det indledende interview med Morten (se afsnit 5.6.3). Denne identifikation af friktioner afhænger af, hvordan adfærdskortlægningen blev håndteret. I Morsø-casen var adfærdskortlægningen
som sagt ikke så specifik, hvilket også påvirker måden, hvorpå TNC finder friktioner. Thomas Christensen
(herefter Thomas) forklarer det således:
[...] normalt når vi siger friktioner er det ofteste mikrofriktioner, så er vi helt nede med det
store lup og kigge på to mennesker i et køkken i Morsø-kommune. Men det var ikke muligt,
[...] så det blev sådan nogle makrofriktioner, der er lidt mere tendensprægede og altså nogle
lidt mindre detaljerede tanker. (Bilag 40, l. 131-35)
I forhold til identifikationen af friktioner i Morsø-casen, betyder det, at TNC “[...] i virkeligheden [har] overtaget andre folks analyse af friktion på mange måder.” (Bilag 39, l. 210-11). Dette konflikter med Dalsgaards
(2014) tredje tema om, at design er situeret, da friktionerne ikke har tilknytning til præcis den adfærd, man
vil ændre.
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Friktioner findes på baggrund af egen viden samt gennemgang af andre projekter
I Danica-casen arbejdede TNC med en mere veldefineret adfærd, og Morten beskriver arbejdet med at finde
friktioner således:
Jamen det er ret slavisk arbejde. At sidde og læse, hvad der er [i e-mailen], og så holde det op
imod det kvalitative og så holde det op imod brugssituationen [...] Hvem får det, i hvilken
situation læser de det, hvor meget tid bruger de på det, og så er friktion ligesom [...] bundet op
på nogle af de ting. (Bilag 39, l. 599-604)
Her var arbejdet med at finde friktioner altså bundet op på en konkret adfærd, hvor det handler om “[...] at
kende sine principper og sine biases og så sidde og kigge på brevet og så gå det igennem ord for ord” (Bilag 39, l. 609-11). At der tages udgangspunkt i egen viden om teori understøttes af Schöns (2004) begreb
viden-i-handling. Denne viden blev så kombineret med desk research, hvor man ser på “[...] hvad man har
gjort de steder, hvor det har fungeret” (Bilag 39, l. 619-20). I Danica-casen byggede arbejdet med at finde
friktioner altså på en forståelse af den konkrete adfærd, der blev analyseret med en blanding af egne indsigter
om biases og heuristikker samt desk research, hvor man så på, hvad andre har gjort i lignende situationer.
Arbejdet med at finde friktioner i Danica-casen lever altså op til Dalsgaards (2014) tredje tema om at design
er situeret, idet der arbejdes ud fra en forståelse af den praksis, hvor adfærden finder sted.
Ovenstående analyse viser, at DD og TNC overordnet set behandler arbejdet med at finde friktioner, biases
og heuristikker på tre forskellige måder. I udviklingen af Nudgingmodellen, vil vi tage højde for disse.

5.7.5 Udvikling af nudge

Udviklingen af nudges er en central del af processen hos både DD og TNC. Dog varierer tilgangen meget fra
case til case, hvilket giver forskelligartede inputs til udviklingen af Nudgingmodellen. I de seks analyserede
cases har vi i alt identificeret fire måder, hvorpå de to bureauer tilgår udviklingen af nudges. I det følgende
præsenteres de fire tilgange.
Biases, heuristikker og friktioner som udgangspunkt for udvikling af nudges
Et fællestræk ved udviklingsprocesserne i de to bureauer, er at nudget i alle cases udvikles med udgangspunkt
i de lokaliserede friktioner eller biases. Dette fordi nudges, som Morten argumenterede for i det indledende interview, udvikles for at fjerne disse friktioner: “Man finder al den friktion, og så er tanken jo, at man
udvikler nudges, der kan fjerne den friktion.” (Bilag 36, l. 141-42). I Energistyrelsen-casen startede udviklingen af nudget med en idéudviklingsproces med udgangspunkt i identificerede biases: “Jamen, det var at
lukke os inde i et mødelokale, og så tog vi bare udgangspunkt i de der biases. Lidt mindmap-agtigt.” (Bilag
38, l. 344-45). Det samme gælder for Danhostel-, Manchester- og Danica-casene, hvor nudgene i alle cases er
udviklet med udgangspunkt i de friktioner, som blev identificeret i en tidligere analyse. Der kan imidlertid
også argumenteres for, at nudgene i Morsø- og Skejby-casene tager udgangspunkt i friktioner og biases, idét
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disse forsøges reduceret gennem implementering af allerede eksisterende løsninger.
Teori og praksis som udgangspunkt for udvikling af nudges
I udviklingen af nudges er en anden gennemgående faktor i alle seks cases, at der trækkes på både teori og
praksis. Denne vekslen mellem teori og praksis lægger sig op ad Dalsgaards (2014) andet tema, og de seks
cases understreger, hvordan bureauerne trækker på teorien i udførelsen af deres undersøgelser af praksis. I
Energistyrelsen-casen trækker DD på “Den teoretiske viden, praktisk viden og så egne erfaringer.” (Bilag 38,
l. 348), når de udvikler nudget, hvilket også ses i de to andre cases hos DD. Desuden trækkes der på viden
hos de personer, der er tilstede i designsituationen: “Vi tegner, klippeklistrer. Bruger inputs fra vores projektansatte, som har erfaringer fra deres tidligere projekter.” (Bilag 37, l. 588-89). Denne fulde udnyttelse af alle
ressourcer i designsituationen ses i Dalsgaards sjette krav til designprocessen.
Fælles for de to bureauer er desuden, at nudges udvikles med udgangspunkt i det, de beskriver som deres
egen faglighed. Dette til trods for, at Thomas udtrykker en del skepsis ved at beskrive udgangspunktet for
udviklingen af nudges på lige præcis denne måde:
Jeg hader at sige, at vi bruger vores egen faglighed, fordi det er lidt slang for at vi hiver ting ud
af røven. Men vi bruger vores egen faglighed meget af tiden. (Bilag 40, l. 166-68)
Selvom Thomas ikke bryder sig om det, lever det faktum, at de trækker på deres egen faglighed, op til Schöns
(2004) begreb om viden-i-handling, idet at de ansatte trækker på indlejret viden og erfaring hos dem selv.
Udvikling af nudges som en konteksttilpasning af best practice
I udviklingen af nudges tages der som et tredje fællestræk i alle seks cases udgangspunkt i best practice. Dette
som minimum på et inspirationsniveau, som det ses i Manchester-casen, hvor man “[...] dykkede ned i det
empiri og de undersøgelser, der allerede er blevet lavet på samme område eller områder, der ligner.” (Bilag 37,
l. 83-85) for at få inspiration til udviklingen af nudgeidéer. Dette lever op til Dalsgaards (2014) første designkrav om at “Designers draw on theories and preconceptions to scaffold their inquiries into design problems
[...]” (s. 145).
I to cases spiller brugen af best practice dog en markant større rolle i udviklingen af nudget end i de resterende; Morsø Kommune og Skejby Sygehus. I Morsø-casen foregår udviklingen af nudget som en tilpasningsproces, hvor løsninger fra to lignende projekter fra hhv Manchester i England og Calgary i Canada tilpasses
til den danske kontekst på Mors. Morten forklarer, at “[...] principperne er blevet serveret til os af best practice
projekter.” (Bilag 39, l. 261-62). Det betyder dog ikke, at der ikke blev arbejdet meget med udviklingen af
nudget, men blot at dette foregik med et andet fokus. Morten understreger, “ [...] at det allersværeste ofte er at
målrette det til den kontekst, som folk sidder i. Og det er dér, at der ofte ligger rigtig mange timers arbejde”
(Bilag 39, l. 267-68). Udviklingen af nudget handlede i høj grad om at kopiere et andet projekt så tæt på
1:1, samtidig med, at man tog hensyn til den nye kontekst. Denne konteksttilpasning lever op til Dalsgaards
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(2014) tredje tema.
I Skejby-casen bliver interventionen udviklet på baggrund af både teori og indsigter fra best practise. I modsætning til de øvrige cases foregik udviklingen af nudget her som en produktudviklingsproces, hvor TNC gav
inputs til Konduto om, hvordan deres produkt kunne udvikles med udgangspunkt i nudgeteorien. Således
var “[...] konceptet for løsningen [...] klart fra starten af ” (Bilag 39, l. 838-39) og blev modelleret undervejs.
Udviklingen af et nudge kan altså også tage udgangspunkt i en allerede eksisterende teknologi. I sådanne
tilfælde er det dog problematisk at løsningen ikke nødvendigvis bygger på indsigter fra den praksis, hvori
den skal fungere.
Udviklingen af nudges foregår løbende
I nogle af de analyserede cases foregår udviklingen af nudges desuden som en mere eller mindre løbende proces. Udviklingen af nudges startede fx allerede under analysefasen i Danhostel-casen: “Altså vi har tænkt i de
her beslutningsprocesser og tænkt i hvilke biases, der knytter sig til, men er så ret hurtigt gået over i at tænke
i løsninger.” (Bilag 38, l. 201-03). Den samme løbende udvikling af idéer og nudgetiltag ses i Danica-casen,
hvor udviklingen af interventioner foregik over en længere periode samtidig med analysen. Når udviklingen
af nudges foregår på denne måde over længere tid og som resultat af arbejdet frem og tilbage mellem faserne,
lever designprocessen op til Dalsgaards (2014) andet tema om, at forståelse for løsninger er emergerende
gennem designprocessen.
I udviklingen af nudges trækker DD og TNC således på mange forskellige inputs, heriblandt teori, friktioner,
erfaringer og best practice. Metoderne varierer og strækker sig over brainstorming og mindmapping til konteksttilpasning af eksisterende løsninger. I ovenstående analyse af udviklingen af nudges i de seks cases har vi
set, at udviklingsfasen består af flere forskellige aktiviteter, herunder idégenerering og den faktiske udvikling
af en konkret intervention. Derfor vil vi i udviklingen af Nudgingmodellen tydeliggøre, at udviklingsfasen
består af flere aktiviteter.

5.7.6 Udvælgelse af nudge

Den eneste af de seks analyserede cases, hvor der har foregået en decideret udvælgelse blandt nudgeidéerne, er Danhostel. Her udvalgte DD ifølge Asger den løsning, de troede mest på: “Det var en vurderings- og
erfaringsmæssig beslutning, altså ikke så videnskabelig på den måde, men bare hvad vi troede ville have størst
effekt.” (Bilag 38, l. 237-38). Denne vurdering tog udgangspunkt i økonomiske overvejelser, praktiske overvejelser, og hvad der ansås for værende realistisk:
Ja det var jo igen den her vurderingssag omkring, hvad har vi af midler, hvordan ser der ud
dernede, en af tingene var jo at få flyttet en hel søjle, fordi den gjorde jo at man lidt kunne
gemme sig når man skulle vaske op, men det var jo ikke så realistisk i en kælder at fjerne en
bærende søjle. (Bilag 38, l. 216-19)
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Udvælgelsen af nudges i Danhostel-casen var altså baseret på forhold i den praksis, hvori nudget skulle fungere, hvilket understøttes af Dalsgaards (2014) tredje tema.
I de resterende fem cases inkluderes udvælgelse af nudges kun i ringe grad eller slet ikke i designprocessen.
I Morsø-casen bestod udvælgelsen nudges af en udvælgelse af en best practice-case, der efterfølgende blev
imiteret. I Manchester City Council- og Energistyrelsen-casene var en udvælgelse af nudges ikke nødvendig,
fordi idéerne ikke skulle implementeres men i stedet afleveres som et idékatalog. I Danica-casen var en udvælgelse af nudges heller ikke relevant, idet TNC implementerede så mange nudges som muligt, “[...] fordi [de]
gerne ville skabe et resultat” (Bilag 39, l. 683).
På baggrund af ovenstående er der ikke stort incitament for at inkludere en udvælgelse af nudge i Nudgingmodellen, da udvælgelsen i højere grad foregår i forhold til nudgeidéer.

5.7.7 Test

Ligesom i de andre faser gribes testfasen forskelligt an fra case til case, og selvom begge bureauer i det indledende interview udtrykker, at test er noget af det, der gør nudging interessant, er test kun en reel del af processen i tre ud af de seks cases; Danhostel hos DD og Morsø Kommune og Skejby Sygehus hos TNC.
I de cases, hvor der udføres tests, viser der sig to testmetoder: En randomiseret kontroltest og en før/efter-test
med en baseline-optælling før og en test-optælling efter implementeringen af en intervention.
Randomiseret kontroltest
I Morsø-casen udførte TNC en randomiseret kontroltest. Testen blev udført med to testgrupper, der blev udsat for hver sin intervention, og en kontrolgruppe. Der blev lagt et stort arbejde i at udvælge så repræsentative
grupper som muligt:
Du kan ikke have en kontrol, som er et udsat boligkvarter i etageboliger og så interventionen
i villaboliger med høj indkomst. Eller, der kan du godt, men så får du bare nogle problemer,
for det er ikke en særlig repræsentativ kontrol. (Bilag 39, l. 241-43)
Kontrolgruppen inkluderes i testen for at “[...] se på at der nogle naturlige op og nedgange i folks sorteringsvaner” (Bilag 40, l. 230-31). Denne kontrolgruppe gør det således muligt at isolere nudgets effekt: “[...] hvis vi
ikke har en kontrolgruppe, så kan vi ikke isolere vores indflydelse [...]” (Bilag 40, l. 231-32). At testen er både
randomiseret og kontrolleret øger validiteten af resultaterne markant.
På samme måde som i Morsø-casen, blev der også foretaget en randomiseret kontroltest i casen med Skejby
Sygehus, “Vi så ret hurtigt at vi havde en gylden mulighed for at lave en randomized controlled trial” (Bilag
40, l. 591-92).
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Før/efter-test
I casen med Danhostel blev der testet med en før/efter-test. Således blev der testet med en baselineoptælling
af beskidt service i to uger op til interventionen og en ny optælling i de to uger efter interventionen blev opsat. For at gøre før/efter-testen mere valid, lavede DD efterfølgende en statistisk tilpasning af de to datamængder: “Og så lavede vi en statisk sammenligning, hvor vi tog højde for, hvor mange gæster der var på hostellet
før og efter.” (Bilag 38, l. 242-44)
I de tre cases, hvor test ikke indgår som en del af processen, har dette forskellige årsager. I Manchester City
Council-casen blev de foreslåede nudges ikke implementeret af politiske årsager: “Nej, de turde ikke gå
videre med det.” (Bilag 38, l. 134), og der var derfor heller ikke mulighed for at teste. I casen med Energistyrelsen var en test ikke inkluderet i processen, idét opgaven bestod i at kortlægge en adfærd og bidrage med
et idékatalog. Implementeringen og dermed også en eventuel test lå således hos kunden. I Danica-casen lå
test-aktiviteten på samme måde hos kunden fordi arbejdet sluttede før denne fase: “Vores arbejde sluttede, da
vi havde afleveret det optimerede produkt.” (Bilag 39, l. 710). At der ikke inkluderes en faktisk intervention
i designprocessen, strider mod Dalsgaards (2014) femte punkt om design som værende intervenerende og
transformativt. Den manglende test af interventionerne i praksis strider desuden imod Dalsgaards (2014)
tredje designkrav, hvor han argumenterer for, at gyldigheden af designerens idéer og produkter afgøres i
praksis: “[...] human thought and action as well as objects and events must always be understood in the larger
frame of the situation” (s. 147).
Test er altså kun en reel del af processen i halvdelen af de analyserede cases. Dog anses denne aktivitet alligevel hos begge bureauer som en vigtig del af processen, hvorfor en testfase og de to forskellige testmetoder bør
inkluderes i Nudgingmodellen.

5.7.8 Iteration

En aktivitet, der er til stede i mange af de analyserede cases, er en grad af iteration mellem faserne. Denne
aktivitet adskiller sig fra de ovenfor analyserede, idet den går på tværs af designprocessen, og er altså ikke på
samme måde er en fase i processen. I flere cases nævnes det, hvordan fx arbejdet med problemformuleringen foregår som en iteration frem og tilbage mellem den indledende definition af problemet og analysen af
adfærd og friktioner. Morsø-casen er et godt eksempel herpå:
[...] man har en adfærdsreduktion i starten. Men det er ikke altid, at du kan gå ind i et projekt
med dén. Og det er et godt eksempel på, at det kunne vi ikke her. Fordi her var der bare noget
med genanvendelse, at de skal sortere bedre, så dvs. vi vidste jo ikke, hvad de skulle sortere, så
det var faktisk først meget sent i processen, efter affaldsanalysen, det var så langt inde i processen, at man så ligesom itererer og finder ud af, at det er madaffald. (Bilag 39, l. 92-97)
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Denne slags iteration er et billede på Schöns (2004) problemformulering, i forbindelse med hvilken han
skriver: “For at kunne omsætte en problematisk situation til et problem må den praktiserende udføre et
bestemt stykke arbejde. Han er nødt til at finde en form for fornuft i en situation, der basalt set ikke har en
sådan fornuft.” (s. 44). Således undersøges problemet, indtil designeren kan formulere et problem, han med
sin fornuft kan forholde sig til. Disse aktiviteter gør, at casen lever op til Dalsgaards (2014) fjerde designkrav.
Iterationen på tværs af faserne har ifølge Morten en begrænsning, idét man først kan bevæge sig over i den
del af processen, hvor nudget udvikles, når man har identificeret præcis hvilken handling, man gerne vil have
folk til at udføre:
Det er ligesom en usynlig væg. Så du må løbe så meget rundt herinde, som du vil [De første
faser før udvikling af nudge] med kvalitativ analyse, men du kan først komme dér over [til
udvikling af nudge], når du ved, hvad du vil. (Bilag 39, l. 100-02)
Iteration finder også sted i flere cases i forbindelse med den konkrete udvikling af nudget, hvor der itereres
frem og tilbage med kunden: “Så endeløse iterationer på postkort, der ryger frem og tilbage i farver og med
størrelser på smileyfaces og statusmøder og frem og tilbage.” (Bilag 39, l. 346-48)
Analysen af cases understreger nødvendigheden af fleksibilitet i modellen, der tillader at man kan iterere mellem alle faserne:
[...] man kan lave nok så mange bobler og firkanter og flowcharts, men virkeligheden passer
bare ikke ind i det lort. Så du er nødt til at kunne hoppe rundt og have nogle pejlemærker på
noget. (Bilag 39, l. 890-92)
I forbindelse med Skejby-casen understreges det desuden, at en procesmodel skal have en fleksibilitet, der
gør den i stand til at rumme, at man kan starte processen med forskellige indgangsvinkler: “Og nogle gange
kommer du ind i fase tre, men du er stadig nødt til at reflektere over faserne stadigvæk. Det synes jeg stadig er
brugbart.” (Bilag 39, l. 896-98). Således understreger Morten, at selvom man som i Skejby-casen kommer ind
i projektet med en intervention, der allerede er udviklet til en vis grad, så giver det også værdi at iterere tilbage
til de faser, der ligger før denne, for at få flere indsigter.
Således ses det i flere cases, hvor vigtig muligheden for iteration er. Udviklingen af nudges er en designproces,
der ofte kræver iterationer mellem forskellige faser og aktiviteter, og derfor vil vi i arbejdet med Nudgingmodellen tage højde for, at iteration skal være muligt gennem og på tværs af alle faser.
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5.8 Delkonklusion 2 - Indsigter fra interviewene med The Nudging Company
og Decision Design
I ovenstående analyse af de indledene interviews og caseinterviewne besvares specialets fjerne undersøgelsesspørgsmål om, hvordan The Nudging Company og Decision Design arbejder med udviklingen af nudges i praksis.
Analysen af de indledende interview med Thor og Morten identificerede de overordnede nudgingprocesser
hos DD og TNC. Hvor DDs proces består af tre faser (analyse, udvikling og eksekvering), er TNCs lidt mere
detaljeret og består af fem faser (adfærdsreduktion, adfærdskortlægning, find friktionen, udvikling af nudge
og test). De to bureauers processer er, på trods af at TNC har flere faser, meget lig hinanden, da DDs tre faser
dækker over alle TNCs faser. Udover de overordnede faser finder der også en del iteration sted i de to bureauers nudgingprocesser. Analysen af de indledende interviews viste desuden, at budget har stor indflydelse på
de to bureauers nudgingproces, da det er afgørende for, hvor mange faser et projekt indeholder.
Gennem analysen af caseinterviewene uddybes forståelsen af de to bureauers nudgingprocesser, og på baggrund af denne forståelse identificeres følgende nudgingproces, der er en syntetisering af tilgangene i de seks
cases:
•

Definition af adfærd eller adfærdsreduktion

•

Adfærdskortlægning

•

Friktioner, biases og heuristikker

•

Udvikling af nudge

•

Udvælgelse af nudge

•

Test

Disse seks aktiviteter kan yderligere inddeles i fire overordnede faser: Definition af problem, Analyse af adfærd, Design af nudge og Test.
Hertil kommer iteration, som er et element i processen, der ligger på tværs af de andre faser. Iteration er
særligt noget, der foregår mellem de første tre faser, men også fra Udvikling af nudge og Test kan det ofte være
nødvendigt at iterere tilbage.
Imens analysen af de indledende interviews viste, at budget og kundens ambitioner er afgørende for, hvor
mange faser der indgår i nudgingprocessen, viste analysen af caseinterviewene, at hvert projekt, er meget
styrende, for hvordan hver fase håndteres. Således har fysiske forhold og implicerede interessenter stor betydning for, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre i hvert projekt. For at håndtere den brede variation, der er i
projekter, er der således flere forskellige måder at tilgå hver fase på.
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Analyse del 3 - Nudgingmodellen version 1
I det følgende vil vi præsentere og argumentere for den første sketch af Nudgingmodellen og dens elementer. Modellen er udviklet på baggrund af indsigter fra teorien og fra analysen af de eksisterende modeller, de
indledende interviews og caseinterviewene. Vi vil derfor argumentere for modellen ud fra disse indsigter.
I denne tredje analysedel arbejdes der med at besvare specialets femte undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan
vi udvikle Nudgingmodellen på baggrund af indsigterne fra teorien, de eksisterende modeller og de professionelle
praksisser hos The Nudging Company og Decision Design?
Som nævnt i metoden, vil denne første version af Nudgingmodellen, der præsenteres i nærværende afsnit,
være udgangspunkt for en videre designproces, der inddrager DD og TNC i en vurdering i praksis.

5.9 Nudgingmodellens 3 niveauer
Nudgingmodellen er delt op i tre niveauer, der starter på et overordnet plan og gradvist bevæger sig tættere
på den praksis, der skal finde sted i hver af designprocessens faser. Denne inddeling af niveauer har til formål
at opstille en ramme, hvori modellen kan tilfredsstille problemformuleringens krav om at udvikle en procesmodel, der operationaliserer teorien i praksis. Inddelingen i niveauer bygger på analysen af interviewene med
DD og TNC, hvor vi identificerede fire overordnede faser, hvorunder der hører en række aktiviteter, som der
så igen knytter sig nogle konkrete metoder til. Modellens tre niveauer er altså som følger:
•

Faser - De overordnede faser designeren gennemgår, når han eller hun udvikler et nudge

•

Aktiviteter - De aktiviteter designeren gennemgår i håndteringen af hver overordnet fase

•

Metoder - Metoder forstås i bred forstand som de måder hvorpå designeren kan tilgå aktiviteterne

Som det ses i modellen nedenfor, er modellen inddelt i moduler. Dette er gjort for at illustrere hvilke aktiviteter og metoder, der knytter sig til hver fase. Denne modulopdeling betyder desuden, at vi kan inkludere en
række af konkrete aktiviteter uden at gå på kompromis med Moodys (2007) kompleksitet.
Faserne nummererede og der er pile mellem dem. Dette er for at understrege, at modellen, på trods af muligheden for iteration, er underlagt en overordnet retning. I forlængelse heraf skal det siges, at det specifikke
projekt er bestemmende for, om man gennemgår alle de overordnede faser. Således kan man godt forestille
sig, at et givent projekt slutter med en generering af nudgeideer og som sådan ikke når til de dele af processen,
der arbejder med udvikling, implementering og test af nudget.
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Således introduceres den første version af Nudgingmodellen:

Figur 25: Nudgingmodellen version 1 (se fuld størrelse i Bilag 21)
I det følgende præsenteres Nudgingmodellens faser med deres tilhørende aktiviteter og metoder.
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5.10 Første fase: Definition

Figur 26: Nudgingmodellen v. 1, 1. fase
Fasen Definition handler om at definere problemet sammen med kunden og i forlængelse heraf vurdere
eventuelle etiske problemstillinger, der måtte være ved at håndtere projektet. Fasen indeholder således aktiviteterne Problemformulering og Etiske vurdering, der i det følgende begrundes med indsigter fra teorien samt
de analyserede nudgingmodeller og interviews. I tråd med Moodys (2007) kriterie Vægtning og vigtigheden
af hierarkisk orden mellem modelelementer, har vi placeret Problemformulering over Etiske vurdering, da
man nødvendigvis må kende problemet før man kan diskutere de etiske problemstillinger, der måtte knytte
sig til det.
Af modellens metodeniveau fremgår to tilgange til at håndtere denne fases aktiviteter: Indledende kundemøde og Etiske overvejelser med udgangspunkt i teorien. Således defineres problemformuleringen under et
indledende kundemøde, imens eventuelle etiske problemstillinger forbundet med projektet overvejes med
udgangspunkt i nudgeteorien.

5.10.1 Problemformulering

Denne aktivitet er kundedrevet og formålet er at få en indledende forståelse for problemet. Man kan se
denne fase som en forsmag på den analyse, der finder sted i anden fase, og målet er således at få kunden til
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at beskrive den eksisterende adfærd, den ønskede adfærd, og hvad der forhindrer målgruppen i at udføre
denne. Denne problemformulering danner udgangspunktet for analysen i fase to, hvorfor det er vigtig for
designeren at gøre denne så konkret som muligt fra start.
Vigtigheden af problemformulering understreges flere steder i specialets teori. Problemformuleringen er en
aktivitet, som tillægges stor værdi i Deweys beskrivelse af inquiry-processen:
It is a familiar and significant saying that a problem well put is half-solved. To find out what
the problem and problems are which a problematic situation presents to be inquired into, is
to be well along in inquiry. To mistake the problem involved is to cause subsequent inquiry to
be irrelevant or to go astray. Without a problem, there is blind groping in the dark. (Dewey,
1938, s. 108)
Det samme behov for problemformulering ses hos Schön (2004), fra hvem vi låner begrebet. Schön (2004)
argumenterer for vigtigheden af arbejdet med problemformulering således: “I den virkelige verdens praksis
præsenterer problemerne ikke sig selv som noget givent for den praktiserende” (Schön, 2004, s. 44). Hos
Schön (2004) er problemformuleringen “[...] en proces gennem hvilken vi interaktivt sætter navn på de ting,
vi vil ofre opmærksomhed, og definerer den kontekst, indenfor hvilken vi vil gøre det. (Schön, 2004, s 44
[original kursivering]).
I forbindelse med problemformuleringen understreger både Schön (2004) og Dewey (1938) vigtigheden af,
at denne er åben for løbende undersøgelse og ændring:
Just because a problem well stated is on its way to solution, the determining of a genuine
problem is a progressive inquiry; the cases in which a problem and its probable solution
flash upon an inquirer are cases where much prior ingestion and digestion have occurred. If
we assume, pre-maturely, that the problem involved is definite and clear, subsequent inquiry
proceeds on the wrong track.” (Dewey, 1939, s. 108)
Dette lægges der også op til i Nudgingmodellen gennem iterationselementet, som præsenteres i afsnit 5.15.
Denne aktivitet bygger desuden på indsigter fra de eksisterende modeller, hvor to ud af tre modeller arbejder
med en indledende definition af problemet. Således defineres bl.a. den nuværende adfærd og ønsket adfærd
i Creating Nudges’ første fase ‘Define’. Også Dilip Soman (2015), der står bag modellen Designing a nudge, argumenterer for vigtigheden af en indledende problemdefinition. Han har dog valgt at udelade det fra
modellen.
Ligesom de analyserede modeller, understreger analysen af de indledende interviews og caseinterviewene
også vigtigheden af at definere problemet, idet DD og TNC i alle seks cases arbejder med indledende at
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definere problemet. Analysen af caseinterviewene viser yderligere, at de i alt går til problemdefinitionen på
tre forskellige måder. Fælles for alle casene er, at kunderne altid er inde over denne problemdefinition og at
der på et overordnet niveau arbejdes med den nuværende adfærd, den ønskede adfærd og hvad der afholder
målgruppen fra denne ønskede adfærd. Variationen kan ligge i, i hvor høj grad kunden er i stand til at definere problemet, hvorfor man nogle gange må gå i gang med analysen i anden fase, for derefter at gå tilbage og
definere problemet (mere herom i beskrivelsen af modellens iterationselement i afsnit 5.15).

5.10.2 Etisk vurdering

I forlængelse af problemformuleringen følger aktiviteten Etisk vurdering. Formålet her er at overveje, om
det er etisk forsvarligt at løse problemet med nudging. Denne overvejelse tager udgangspunkt i Thaler og
Sunsteins (2009) krav om, at man skal nudge “[...] in order to make their [de nudgedes] lives longer, healthier
and better.” (s. 5). Hertil kommer overvejelser om, at man ikke må fratage en person nogle valg og at nudget
skal være “easy and cheap to avoid” (Thaler & Sunstein, 2009, s. 6). Overvejelser om etiske problemstillinger
i forbindelse med et projekt, kan altså give adfærdsdesigneren en ide om, hvordan et problem kan løses, om
det overhovedet skal løses med nudging samt hvad det betyder for den nudgede.
Denne aktivitet bygger altså på overvejelser funderet i teorien, hvor særligt Hansen og Jespersen (2014) argumenterer for vigtigheden af etiske overvejelser i forbindelse med nudging (se afsnit 2.1.6). Også Dalsgaards
(2014) tredje tema om at design er systemisk, pointerer vigtigheden af at se design i et større perspektiv.
Af de analyserede modeller er det dog kun Creating Nudges, der inddrager disse etiske overvejelser. Hertil
kommer, at interviewene med DD og TNC heller ikke indikerer, at de to bureauer tillægger etiske overvejelser
megen betydning i designprocessen. Denne aktivitet er altså inkluderet i Nudgingmodellen på baggrund af
overvejelser hovedsageligt funderet i teorien.
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5.11 Anden fase: Analyse

Figur 27: Nudgingmodellen v. 1, 2. fase
Nudgingmodellens anden fase, Analyse, handler om at opnå forståelse for den nuværende og ønskede
adfærd, samt hvad der afholder folk fra at udføre den ønskede adfærd. Det handler her om at udvide den
indledende forståelse af problemet, som man erhvervede sig i første fase. Fasen indeholder tre aktiviteter:
Kortlægning af eksisterende adfærd, Definition af ønsket adfærd og Identifikation af friktioner. De tre aktiviteter er forbundet med dobbelte iterationspile. Dette bygger bl.a. på indsigter fra interviewet med Morten
om, at disse indledende faser påvirker hinanden: “Så du må løbe så meget rundt herinde, som du vil [De
første faser før udvikling af nudge]”. Pilen indikerer, at de tre aktiviteter gensidigt påvirker hinanden, hvilket
er i tråd med Dalsgaards (2014) andet tema om, at design er emergerende, og ny viden kan afføde indsigter,
der påvirker, hvad man ved fra tidligere.
Vi har i vores analyse af interviewene med DD og TNC identificeret to metoder til brug i analysefasen: Desk
research og feltarbejde. Ved desk research forstås undersøgelse af eksisterende analyser af adfærd inden for
samme felt, analyse af materiale fra kunden samt gennemgang af eksisterende teori. Feltarbejde inkluderer
observationsstudier og ekspertinterviews. Disse to tilgange er inkluderet i Nudgingmodellen.
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5.11.1 Kortlægning af eksisterende adfærd

I aktiviteten Kortlægning af eksisterende adfærd arbejder valgarkitekten med at forstå den eksisterende adfærd. Med den eksisterende adfærd forstås 1) den adfærd, som kunden har defineret som problematisk og 2)
den kontekst hvori denne finder sted. Kortlægningen af den eksisterende adfærd skal hjælpe designeren til en
dybere forståelse af den adfærd, som han med sin intervention søger at ændre.
Kortlægning af eksisterende adfærd er en aktivitet, som ses i såvel de analyserede modeller som i de indledende interviews, caseinterviewene samt nudgeteorien. Teoretisk understøttes denne aktivitet af Dalsgaard
(2014) og Dewey (2005), der argumenterer for vigtigheden af, at design og viden er situeret i praksis, hvorfor
man også bør kortlægge praksis.
I forhold til de analyserede modeller ser vi, at to ud af tre modeller arbejder med at kortlægge eller forstå den
eksisterende adfærd. Modellen Creating Nudges har således fasen ‘Explore’, der for at forstå den nuværende
adfærd, argumenterer for, at man observerer i praksis. Herudover har modellen Designing a Nudge fasen
‘Map the Context’, der går ud på at “[u]nderstand the decision-making process” (Soman, 2015, s. 170), der
dog kritiseres for ikke at argumentere for, at denne mapping skal ske i praksis.
Ligesom teorien og analysen af modellerne understreger analysen af caseinterviewene, at kortlægningen af
den nuværende adfærd er vigtig at have med i Nudgingmodellen, idet DD og TNC i fem ud af seks cases gør
det. Fælles for DD og TNCs arbejde med kortlægning af den eksisterende adfærd er, at de argumenterer for,
at kortlægningen så vidt som muligt, skal tage udgangspunkt i praksis. Når dette er sagt, er der dog også en
pointe i at trække på viden om en bestemt adfærd, der findes i lignende projekter.

5.11.2 Definition af ønsket adfærd

Denne aktivitet handler om at klargøre, hvilken adfærd man ønsker at opnå. I definitionen af den ønskede
adfærd ligger der ofte et arbejde med at reducere en bred vision til en konkret adfærd, fx fra “Borgerne skal
sortere deres skrald bedre” til “Borgerne skal putte mindre madaffald i restaffaldet”, som i Morsø-casen (jf. afsnit 5.7.2). Forståelsen af den ønskede adfærd tager udgangspunkt i viden fra definitionsfasen, hvor kunden
har beskrevet denne under udarbejdelsen af problemformuleringen. I nogle tilfælde, som fx Danica-casen,
er kundens indledende definition så præcis, at undersøgelsen i denne aktivitet begrænses til et minimum. I
andre tilfælde kan det være meget svært for kunden at definere en konkret ønsket adfærd i det indledende
kundemøde. I de tilfælde ligger der et stort arbejde i at reducere visioner til en konkret ønsket adfærd. Denne
aktivitet ligger ofte i kølvandet på kortlægningen af den eksisterende adfærd, da man ved at afklare, hvad der
er problematisk nu, har nemmere ved at definere, hvad der ønskes i stedet. Omvendt kan definition af en ønsket adfærd også være afgørende for, hvilken nuværende adfærd man vælger at kigge på, hvilket understreger
nødvendigheden af iterationspilene.
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Aktiviteten ‘Definition af ønsket adfærd’ bygger på indsigter fra analysen af eksisterende modeller samt analysen af de indledende og case-interviews.
I analysen af modeller ser vi, at en ud af de tre modeller arbejder med denne aktivitet. Således foretager
modellen Creating Nudges først en indledende definition af den ønskede adfærd i fasen Define, hvorefter
der lægges op til, at man udbygger denne forståelse i fasen Explore (Bordenave, 2015). Denne proces kan
sammenlignes med den i Nudgingmodellen, da forståelsen af den ønskede adfærd også her strækker sig over
faserne Definition og Analyse. Der lægges således op til, at forståelsen af den adfærd, man i et givent projekt
ønsker at opnå, kan udvikle sig i takt med, at designerens indsigt stiger. Nudgingmodellen adskiller sig dog
fra Creating Nudges, da designeren via iterationselementet (se afsnit 5.15) har mulighed for at vende tilbage
og redefinere tidligere forståelser.
I analysen af case-interviewene ser vi, at DD og TNC begge arbejder med at definere den ønskede adfærd i
alle seks cases, men hvor denne aktivitet for TNC både kan foregå under den indledende problemafklaring
med kunden og i analysefasen, er det for DD en aktivitet, der afgrænser sig til den indledende definition af
problemet med kunden.

5.11.3 Identifikation af friktioner

Denne aktivitet handler om at lokalisere de kognitive og fysiske biases og heuristikker, der forhindrer målgruppen i at udføre den ønskede adfærd. Disse biases og heuristikker er vigtige, idét udviklingen af interventionen i den efterfølgende fase bygger på, hvordan disse kan reduceres.
I den grafiske fremstilling af aktiviteten har vi valgt at navngive fasen med ordet friktioner, som blev introduceret af Morten i det indledende interview med TNC, da dette dækker over fysiske og kognitive biases såvel
som heuristikker. Dette har vi valgt, for at mindske modellens kompleksitet.
Aktiviteten Friktioner bygger på indsigter fra analysen af de udvalgte modeller, de indledende interviews og
case-interviewene samt nudgeteorien.
Teoretisk understøttes denne identifikation af friktioner af nudgeteorien, da den bygger på, at ting i det miljø,
hvori vi færdes, kan have stor indflydelse på vores adfærd:”[...] small and apparently insignificant details can
have major impact on people’s behavior” (Thaler & Sunstein, 2009, s. 3)
I analysen af de udvalgte modeller fremgår det, at alle modellerne på hver deres måde arbejder med friktioner. Således benytter DIC Toolkit adfærdskortene, Creating Nudges anvender et Evalueringsskema og Designing a Nudge arbejder med at koble ‘flaskehalse’ til led i beslutningsprocessen.
Analysen af case-interviews viser, at DD og TNC i fem ud af seks cases har en proces, hvor de arbejder med
at identificere de friktioner, der kan have betydning for, at målgruppen ikke har den ønskede adfærd. Denne
aktivitet er altså vigtig, hvilket også underbygges af Morten, der i det indledende interview beskriver, hvor-
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dan friktioner er afgørende for det videre forløb og udviklingen af nudges: “[...] alt handler om at fjerne, eller
mindske, friktionen [...] Det er det, ens nudges skal. Så vi skal med andre ord finde ud af, hvad friktionen er.”
(Bilag 36, l. 126-28).
Det er vigtigt, at valgarkitekten er opmærksom på, at indsigter fra Analyse-fasen kan betyde, at han eller hun
må gå tilbage og opdatere problemformuleringen (mere herom i beskrivelsen af modellens iterationselement
i afsnit 5.15).

5.12 Tredje fase: Design

Figur 28: Nudgingmodellen v. 1, 3. fase
I denne fase designes selve interventionen, og fasen består af tre aktiviteter: Idégenerering, Vurdering og
Udvikling af intervention. Som resultat af Moodys (2007) tredje krav om tydelig vægtning af en models
forskellige elementer, er aktiviteterne placeret oppefra og ned i den rækkefølge, de naturligt bør foregå. Idégenerering og Vurdering er forbundet af en iterationspil idét disse faser har betydelig, gensidig indflydelse på
hinanden. Vurderingen af en idé kan have indflydelse på, hvordan idégenereringen fortsætter, og om der fx
skal udvikles nye og/eller flere idéer.
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I designfasen kan fire overordnede metoder benyttes, hvorfor disse er inkluderet i modellen: Brainstorm,
reduktion af friktioner, konteksttilpasning og godkendelse fra kunde. De tre førstnævnte metoder lægger sig
primært til idégenereringen. Ved konteksttilpasning forstås, at designeren tager udgangspunkt i eksisterende
best practice-cases og tilpasser idéer og interventioner til den aktuelle kontekst. Kundegodkendelsen har
primært indflydelse på de to sidste faser og indebærer, at kunden er med til at vurdere og endeligt godkende
hhv. den udvalgte idé og den endelige intervention.

5.12.1 Idegenerering

Aktiviteten Idégenerering dækker over det arbejde, der ligger i at skabe idéer til eventuelle nudges. Idégenereringen er central i teorien, hvor denne ifølge Dewey (2005) en central del af inquiry-processen, hvor der
foregår “[...]en konsekvent udarbejdning af den tentative hypotese [...]” (s. 167).
Inklusionen af aktiviteten Idégenerering i nudgingmodellen bygges ligeledes på indsigter fra de eksisterende
nudgingmodeller, hvor idégenereringen også er en central aktivitet. I DIC Toolkit foregår idégeneringen som
en aktivitet, hvor deltagerne med udgangspunkt i kombinationen af adfærdskort og strategikort skal generere
idéer til nudges, mens idégenereringen i Creating Nudges og Designing a Nudge foregår uden konkrete redskaber. Her hører idégenereringen ind under hhv. fasen Design og fasen Identifying the Levers for Nudging.
På samme måde som idégenering er centralt i teorien og i de eksisterende tilgange til nudging, forekommer
der også en grad af idégenerering i samtlige af de analyserede cases. Overordnet er idégenereringen mere
udtalt som en selvstændig aktivitet hos DD, end den er hos TNC. Hos DD ligger idégenereringen efter
analysen, hvor den i de tre analyserede cases hos TNC foregår mere løbende under analyse. Denne løbende
idegenerering understøttes af Dalsgaards (2014) andet tema om, at forståelser for løsninger er emergerende
gennem designprocessen. Med udgangspunkt i Moodys (2007) krav om begrænset kompleksitet har vi dog
valgt at illustrere idégenreringen som ét selvstændigt element i modellen og inkluderer således ikke endnu et
element, der kunne tage højde for den løbende idégenerering. Designeren opfordres dog alligevel til at være
opmærksom på de ideer, der måtte opstå under de forudgående faser og eventuelt nedskrive disse i et bruttodokument.

5.12.2 Vurdering

I denne aktivitet vurderes nudgeidéer ud fra flere forskellige parametre, herunder deres mulighed for implementering i virkeligheden, forholdet mellem indsats og resultater og kundens accept af idéen. Vurderingen af
muligheden for implementering afhænger ofte af økonomi og politik, hvor nogle idéer kan afvises på grund
af manglende budget, mens andre afvises med begrundelse i interne, politiske overvejelser hos kunden. Forholdet mellem indsats og resultater vurderes i en matrix, med indsats på x-aksen og resultat på y-aksen, hvor
designeren kan vurdere de forskellige idéer i en cost/benefit-analyse. Derudover indeholder vurderingsaktiviteten også en vurdering af, hvorvidt idéerne er etisk forsvarlige.

ANALYSE

SIDE 117 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

Teoretisk understøttes denne vurdering af idéer hos Dewey (1938), der i forbindelse med inquiry arbejder
med to niveauer; Suggestions35 og ideas,36 hvor forslag i vores model ses som alle de idéer, der opstår i idegenerering, og idéer er de godkendte idéer, der danner grundlag for den efterfølgende udvikling af interventionen:
Every idea originates as a suggestion, but not every suggestion is an idea. The suggestion
becomes an idea when it is examined with reference to its functional fitness; its capacity as
a means of resolving the given situation. This examination takes the form of reasoning, as a
result of which we are able to appraise better than we were at the outset, the pertinency and
weight of the meaning now entertained with respect to its functional capacity. (s 110)
Den del af vurderingen, der går på, hvorvidt idéerne er etisk forsvarlige, tager udgangspunkt i Thaler og
Sunsteins (2009) nudgeteori, hvor de opstiller et krav til nudges som værende “[...] easy and cheap to avoid.”
(s. 6) og understeeger, at nudges kun må “[...] influence choices in a way that will make choosers better off,
as judged by themselves.” (s. 5 [original kursivering]). I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt nudget er
for den nudgedes bedste, introducerer vi et vurderingsparameter, som ikke introduceres i hverken teorien, de
analyserede modeller eller cases, men som vi gennem arbejdet med feltet har fundet afgørende: En vurdering
af, hvorvidt et nudge evt. påvirker ét af Thaler og Sunsteins parametre - health, wealth og happiness - positivt,
men samtidig påvirker et andet negativt. Hvis dette er tilfældet, kan idéen være etisk problematisk. Derudover tager vurderingen af nudges også udgangspunkt i Hansen og Jespersens (2013) framework for etiske
nudges, der behandles i afsnit 2.1.6, og vurderer nudgets etiske forsvarlighed ud fra dets gennemsigtighed og
hvilket af de to kognitive systemer, System 1 eller 2, nudget påvirker.
Den overordnede vurdering af nudgeidéer ses i to ud af de tre analyserede modeller, Creating Nudges og
Designing a Nudge, hvor vurderingen hører ind under hhv. fasen Pre-select og fasen Experiment and Iterate.
I praksis fremgår vurderingen af idéer ikke som en selvstændig aktivitet, men beskrives af Thor mere som en
løbende vurdering i forhold til “Erfaring, litteratur, research og gut feeling” (Bilag 35, l. 209).

5.12.3 Udvikling af intervention

Denne aktivitet dækker over materialiseringen af en eller flere interventioner med udgangspunkt i de vurderede idéer.

35
36

Dette oversættes til forslag
Dette oversættes til idéer
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Udviklingen af interventionen er vigtig ifølge Dewey (1938), da det er denne materialisering af idéer, der gør
dem tilgængelige for verden:
Because suggestions and ideas are of that which is not present in given existence, the meaning
which they involve must be embodied in some symbol. Without some kind of symbol no
idea; a meaning that is completely disembodied can not be entertained or used. (s. 110)
Udviklingen af intervention fremgår ikke som en selvstændig aktivitet i nogen af de tre analyserede nudgingmodeller, men indgår implicit, idét det må forudsættes, at interventionen udvikles, før denne kan implementeres.
I praksis indgår udvikling af en konkret intervention som en del af processen i fire af de analyserede cases. I
de to cases, Energistyrelsen og Manchester City Council, hvor dette ikke er tilfældet, skyldes det, at processen af kontraktuelle årsager stoppede efter idégenereringen og havde et idékatalog som produkt. I de to cases
materialiseres idéerne dog i tråd med Deweys (1938) ovenstående krav, idet idéerne visualiseres grafisk. Da
aktiviteten både understøttes teoretisk og af praksis, argumenterer vi altså for at det er en afgørende fase i
Nudgingmodellen.
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5.13 Fjerde fase: Test

Figur 29: Nudgingmodellen v. 1, 4. fase
Fase fire i Nudgingmodellen handler om at vurdere effektiviteten af det endelige nudge i den kontekst, hvori
det skal fungere. Formålet med denne test er at dokumentere interventionens effekt og er således det, Soman
(2015) kalder en resultatevaluering: “An outcome evaluation merely confirms that the nudge has produced
the desired outcome.” (s. 175). Fasen indeholder aktiviteterne Implementering og Test. Selvom testen forudsætter en implementering af nudget, har vi valgt at gøre disse til to adskilte aktiviteter, da implementeringen
ofte foregår tidsmæssigt adskilt fra testen. Herudover er Implementering placeret over Test jf. Moodys (2007)
krav om vægtning for at vise en bevægelse, der starter med implementering efterfulgt af test, idet man ikke
kan teste på noget, man ikke har implementeret.
På modellens metodeniveau inkluderes to testmetoder, som repræsenterer de testmetoder, DD og TNC har
brugt i de analyserede cases: Randomiseret kontroltest og før/efter-test. Ved en randomiseret kontroltest
forstås en test, hvor testpersoner eller -grupper er tilfældigt udvalgt, og at testen køres med en kontrolgruppe.
Ved en før/efter-test forstås en test, hvor der før implementering af interventionen gennemføres en baselinemåling, hvis resultater sammenlignes med en måling, der foretages efter implementeringen af interventionen.
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5.13.1 Implementering

Aktiviteten Implementering handler om at implementere det udviklede nudge i den kontekst, hvori det skal
fungere. Har man udviklet flere nudges, er det vigtigt at afgøre, hvad man vil have ud af den efterfølgende
test. Vil man blot have effekt, kan alle nudges implementeres på én gang, som det sås i Danica-casen (se afsnit
5.7.6). Er man derimod interesseret i at vide, hvor effektivt hvert nudge er, må man implementere og teste det
hver for sig, da man ellers ikke kan isolere effekten.
Teoretisk bakkes Nudgingmodellens aktivitet Implementering op af Dalsgaards (2014) femte tema om, at
design er intervenerende og transformativt. Dog skal det siges, i tråd med Dalsgaards (2014) fjerde tema, at
man skal være opmærksom på hvad man gerne vil lære med implementeringen, da man, som nævnt ovenfor,
ved implementering af flere nudges på en gang, ikke kan isolere effekten og finde ud af præcis, hvilket nudge
der virkede. I sådanne tilfælde lærer man derimod noget om, om interventionen virkede som helhed.
I analysen af de udvalgte modeller ses det, at kun en ud af de tre har en decideret implementering. Således arbejder Creating Nudges med implementering i fasen ‘Implement & measure’. Dog skal det siges, at både DIC
Toolkit og Designing a Nudge argumenterer for, at man skal teste sin nudgeløsning, hvilket nødvendiggør, at
denne også implementeres.
Af de fire cases, hvor der blev udviklet en egentlig intervention, var der tre, som DD og TNC selv implementerede: Skejby-, Morsø- og Danhostel-casen. Interventionen i Danica-casen blev også implementeret, men
dette gjorde Danica selv.
På baggrund af ovenstående indsigter fra teori og praksis er der således inddraget en implementeringsaktivitet
i Nudgingmodellen.

5.13.2 Test

Aktiviteten Test er tæt knyttet til Implementering, idet man ikke kan teste uden at implementere. Formålet
med testen er at undersøge effektiviteten af det udviklede nudge og eventuelt danne grundlag for en iteration.
I teorien ses vigtigheden af test hos Dewey (1938), som beskriver denne afprøvning i praksis som dér, hvor
det afgøres, om en idé eller teori er gyldig. I designfasen foretager designeren en vurdering af forskellige
forslag og kvalificerer disse ud fra deres “[...] capacity as a means of resolving the given situation” (Dewey,
1938, s. 110). Efter denne vurdering følger ifølge Dewey (1938) en endelig test, der vurderer interventionens
gyldighed:
[...] the final test of its possession of these properties is determined when it functions - that is,
when it is put into operation so as to institute by means of observations facts not previously
observed, and is then used to organize them with other facts into a coherent whole. (s. 110)

ANALYSE

SIDE 121 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

Det er denne test, der foregår i Nudgingmodellens testaktivitet.
I analysen ses det, at to ud af tre nudgingmodeller har en fase, der arbejder med at teste nudges. Således har
Creating Nudges fasen Implement and Measure, imens Designing a Nudge har fasen Experiment and Iterate.
Creating Nudge foreslår, at man i sin test anvender en randomiseret kontroltest og er som sådan mere præcis i
sin beskrivelse af, hvad det indebærer at teste, end Designing a Nudge, der blot argumenterer for at man tester
i praksis. Den sidste model, DIC Toolkit, har ikke en egentlig test-fase, men har istedet en fase, der forbereder
en test.
I praksis ses det, at DD og TNC inkluderer test i tre ud af seks cases. Derudover argumenteres der hos begge
bureauer for, at man skal teste sine løsninger så vidt det er muligt. Fx udtaler Thor: “Vi vil rigtig gerne teste
det af, men det kan være svært, dyrt og umuligt.” (Bilag 35, l. 223). Muligheden for at teste sine nudges afhænger af den kontekst, hvori der nudges og om kunden har ambitioner om det (se afsnit 5.7.7). Aktiviteten
Test er således inkluderet i Nudgingmodellen, idet den understøttes teoretisk, såvel som af indsigter fra de
analyserede nudging modeller og interviewene med de to bureauer.
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5.14 Femte fase: Evaluering

Figur 30: Nudgingmodellen v. 1, 5. fase
Denne fase adskiller sig fra de foregående fire, idét den foregår på et metaniveau, og således ikke er en del af
nudgingprocessen. For at visualisere denne adskillelse fra resten af processen, har vi valgt at gøre aktiviteterne
grå. Dette er i tråd med Moodys (2007) kriterie Vægtning, hvor han argumenterer for at en sådan vægtning
kan “[...] create a clear perceptual precedence or visual hierarchy among diagram elements.” (s. 486).
Fasen indeholder to aktiviteter, Evaluering af designproces og Revidering af procesmodel. Den første aktivitet
forholder sig evaluerende til de foregående fire faser, imens den anden aktivitet forholder sig evaluerende til
Nudgingmodellen som et redskab, der ”[...] scaffold the designers inquiry into design problems [...]” (Dalsgaard, 2014, s. 145).
Således evalueres Nudgingmodellen i den praksis, hvori den anvendes, og som sådan i tråd med Dalsgaards
(2014) tanker om at ”Theories are instruments for practice and must continuously be evaluated on this basis”
(Dalsgaard, 2014, s. 146).
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5.14.1 Evaluering af designproces

Denne aktivitet lægger op til en vurdering af, hvordan Nudgingmodellen har understøttet arbejdet i praksis.
Det er ved denne aktivitet, at der fx evalueres på, om nogle aktiviteter har manglet eller været overflødige,
og om relationerne mellem aktiviteterne i modellen afspejler virkelighedens relationer. Det er også her, det
vurderes, om modellens metoder skal opdateres eller indskrænkes. Ved at inkludere denne form for selvevaluering behandler Nudgingmodellen Dalsgaards (2014) andet krav om, at redskaber ikke er for evigt, fordi
den verden, de eksisterer i, er emergerende. Derimod kan Nudgingmodellen give en midlertidig og situeret
forståelse af de processer, der hører til arbejdet med nudging: “We cannot rely solely on given conceptualizations for they will likely change their meaning in time. We can, however, establish temporary stability in a
given situation.” (Dalsgaard, 2014, s. 146).
Evaluering af konkrete designprocesser indgår hverken i de tre analyserede modeller, eller i nogen af de analyserede cases. Således er implementeringen af netop denne aktivitet i Nudgingmodellen motiveret af indsigter
fra teorien frem for de analyserede modeller og cases. Med dette speciales pragmatiske afsæt er dette dog en
relevant aktivitet, da designprocessen hermed rummer det pragmatiske syn på viden, der ser verden og viden
som emergerende, og lever hermed op til Deweys (2005) inquiry, der handler om at skabe stabilitet i ustabile
situationer.

5.14.2 Revidering af procesmodel

Denne aktivitet lægger op til en revidering af Nudgingmodellen med udgangspunkt i ovenstående evaluering. Det er i forbindelse med denne aktivitet, at der laves konkrete ændringer i eller tilføjelser til Nudgingmodellen.
Ingen af de analyserede nudgingmodeller inkluderer revidering af procesmodellen, ligesom denne aktivitet
heller ikke er repræsenteret i nogen af de seks analyserede cases. Dog inkluderes denne alligevel med en teoretisk funderet begrundelse.
Nudgingmodellen er udviklet med et pragmatisk udgangspunkt, og med til dette hører et verdenssyn, der
ser verden som emergerende. For at kunne repræsentere en emergerende verden, bliver Nudgingmodellen
også nødt til at være emergerende. Feltet udvikler sig over tid og kan derfor give årsag til, at modellen skal
tilpasses, fx hvis der kommer ny viden til feltet. På samme måde kan måderne, hvorpå bureauerne arbejder,
også ændre sig over tid, og derfor kan der være brug for evaluering og iteration. Med til det pragmatiske syn
på verdenen som emergerende hører også, at “Uforanderlige ideer om verden [...] ikke er til megen gavn”
(Brinkmann, 2006, s. 27), hvor ideer i denne sammenhæng kan forstås som vores Nudgingmodel. Derimod
bidrager ideer og teorier - og modeller - med en situeret håndtering af en verden i stadig udvikling: “Videnskab kommer i stedet til at handle om at gribe ind i og dermed mestre verden til gavn for menneskene”
(Brinkmann, 2006, s. 27). Med den løbende evaluering argumenterer vi desunden for, at Nudgingmodellens
aktualitet kan forlænges.
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5.15 Iteration

Figur 31: Nudgingmodellen v. 1, iterationsbarre
Slutteligt indeholder Nudgingmodellen et iterationselement. Formålet med dette element er grafisk at repræsentere den mulighed, Nudgingmodellen har for at iterere mellem faserne 1-4. Således skal modellen ikke
udelukkende ses som en optegnelse af en kausal fremadrettet proces, men som en proces med en overordnet
retning med en dertilhørende muligheden for iteration mellem faserne.
Som det ses i figur 31, er iterationen illustreret med en bar nederst i modellen. Denne grafiske fremstilling er
valgt frem for brugen af iterationspile, der ellers formentlig ville kræve mindre fortolkning. Valget af iterationsbarren skyldes imidlertid, at iterationen skal være i stand til at forbinde alle fire faser i designprocessen,
med alle forudgående faser. At illustrere dette med individuelle iterationspile ville i tråd med Moodys (2007)
første krav skabe en for høj kompleksitet i Nudgingmodellen.
Denne mulighed for iteration mellem faserne 1-4 bakkes op af Dalsgaard (2014), Dewey (1938, 2005) og
Schön (2004), der alle argumenterer for, at designeren skal være åben overfor, at forståelsen af problem og
løsning udvikler sig gennem processen.
I analysen af case-interviewene ses det også, at det ofte er nødvendigt at iterere mellem definitionsfasen og
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analysefasen. Dette skyldes, at adfærdsarkitekten igennem designprocessen opnår ny viden, der er afgørende
for forståelsen af det definerede problem såvel som mål. Herudover forklarer Thor, hvordan iteration kan
være strengt nødvendigt mellem Design- og analysefasen: “Når vi udvikler idéer, og vi går panden mod en
mur og ikke synes, vi kan komme op med en god nok løsning, så går vi tilbage og sætter os endnu bedre ind i
adfærden” (Bilag 37, l. 132-34). Man kan altså risikere at arbejde med projekter, hvor man i idégenereringen
ikke kan komme op med nogle nudgeideer. I disse situationer er man tvunget til at iterere tilbage til analysen,
for at prøve at forstå adfærden bedre. Til sidst kan man også forestille sig projekter, hvor man i testfasen finder ud af, at ens endelige nudge ikke lever op til forventningerne. Selvom det ikke er tilfældet for nogle af de
analyserede cases, vil vi lade Nudgingmodellen lægge op til, at adfærdsarkitekten kan iterere tilbage til designfasen og redesigne sit nudge, eller hele vejen tilbage til analysen for at opnå en bedre forståelse for adfærden.
På baggrund af ovenstående indeholder Nudgingmodellen altså et iterationselement, der understøttes af
teoretiske argumenter såvel som af indsigter fra praksis.

5.16 Delkonklusion 3 - Nudgingmodellen version 1
I ovenstående har vi udviklet Nudgingmodellen som besvarelse på specialets femte undersøgelsesspørgsmål:
Hvordan kan vi udvikle Nudgingmodellen på baggrund af indsigterne fra teorien, de eksisterende modeller og de
professionelle praksisser hos The Nudging Company og Decision Design? Nudgingmodellen er overordnet delt op
i tre niveauer bestående af faser, aktiviteter og konkrete metoder, der gradvist bevæger sig tættere på praksis.
I alt indeholder Nudgingmodellen fem overordnede faser, hvoraf de fire første faser optegner den overordnede nudgingproces - fra problem til løsning. Den sidste fase har til formål at evaluere den netop overståede
nudgingproces og i forlængelse heraf eventuelt revidere Nudgingmodellen i overensstemmelse med den praksis, hvori den fungerer. Under hver fase hører konkrete aktiviteter, der skal hjælpe designeren med at håndtere disse. Til aktiviteterne knytter der sig konkrete metoder, der på et mere praksisnært niveau skal hjælpe
designeren i hans eller hendes inquiry af et designproblem inden for feltet nudging. Derudover indeholder
Nudgingmodellen et iterationselement, der strækker sig på tværs af de fire første faser, og har til formål at
facilitere iteration mellem disse.
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Analyse del 4 - Nudgingmodellen version 2
Denne sidste del af analysen indeholder anden version af Nudgingmodellen, der er revideret på baggrund af
brugerevaluering gennem interviews med DD og TNC og bidrager med svaret på specialets sjette undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan vi forbedre Nudgingmodellen gennem brugerevaluering?
Den første version af Nudgingmodellen evalueres op mod bureauernes praksis, hvilket er afgørende for
nærværende speciale, da det er i dette møde med praksis, at modellens gyldighed vurderes: “[...] viden, også
den videnskabelige, er noget, der gør en forskel i praksis, og hvorvidt der er tale om gyldig viden, afhænger af
forskellens kvalitet.” (Brinkmann, 2006, s. 27 [original kursiv]).
Overordnet fandt deltagerne i de to evalueringsinterviews modellen forståelig, brugbar og repræsentativ for
deres arbejde. Thor forklarer således at “[d]en indfanger meget godt det, som et projekt i den bedste af alle
verdener, skal indeholde.” (Bilag 41, l. 7-8). Dette understøttes af Morten, der i snakken om analysefasen
udtaler: “Jeg synes det giver rigtig fin mening, det er meget pædagogisk.” (Bilag 42, l. 103) og senere understreger følgende: “[...] det er i øvrigt et rigtig rigtig godt udkast det her [...]” (Bilag 42, l. 132-33). Da nedenstående analyse fokuserer på de elementer af Nudgingmodellen, der kan forbedres på baggrund af evalueringsinterviewene, undlader vi dog yderligere at behandle de elementer, som brugerne fandt gode. Med denne
fokus på elementer med behov for forbedring, er vi opmærksomme på, at vi ikke opnår en dybere viden om
hvorfor, brugerne finder nogle elementer gode eller centrale, men blot at de er det.
På baggrund af brugerevalueringen har vi således lavet fire væsentlige ændringer i Nudgingmodellen:
•

Tilføjelse af aktiviteten Projektdesign som aktivitet i første fase

•

Tilføjelse af aktiviteten Testdesign som aktivitet i tredje fase

•

Udspecificering af metoder

•

Revideret visuel udformning af iterationsbarren

Den opdaterede model ses nedenfor, og ændringerne gennemgås i det følgende.

ANALYSE

SIDE 127 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

Figur 32: Nudgingmodellen version 2. (Se modellen i fuld størrelse i Bilag 22)
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5.17 Tilføjelse af Projektdesign som aktivitet i første fase

Figur 33: Nudgingmodellen v. 2, tilføjelse af aktiviteten Projektdesign
Brugerevalueringen viste, at Nudgingmodellen i første fase med fordel kan tage endnu mere højde for den
praksis, bureauerne arbejder i. I den forbindelse mangler Nudgingmodellen et element, der håndterer den
overordnede rammesætning af et givent projekt. Første fase indeholder aktiviteten Problemformulering, hvor
den nuværende adfærd, den ønskede adfærd og friktioner diskuteres indledende med kunden. Men ifølge
Morten og Thomas fra TNC mangler der et niveau i denne indledende snak med kunden, hvor man bliver
enig om rammen for projektet. Derfor tilføjes aktiviteten Projektdesign til Nudgingmodellens første fase.
Under projektdesignet skal valgarkitekten sammen med kunden sætte rammerne for projektet. Først skal
produkttypen fastsættes, da dette har afgørende indflydelse på, hvor langt processen strækker sig. Er det ønskede produkt fx et idékatalog, inkluderer processen ikke en testfase. Dernæst sættes rammerne for analysen
og hvilke metoder, der benyttes til udførelse af denne. Slutteligt fastsættes rammerne for testkonceptet. Alt
dette er afgørende for resten af projektet og er i sidste ende et spørgsmål om ressourcer i den forstand, at økonomi og tid er afgørende for, hvad der kan lade sig gøre. Således forklarer Thomas om vigtigheden af inddragelsen af kunden i udviklingen af projektdesignet: “Altså normalt ville man jo gå åbent til en problemstilling
og sige, hvordan kan jeg bedst løse det her, men kunden er enormt vigtig, og sætter den største ramme.” (Bilag 42, l. 146-148). Nudgingmodellens fleksibilitet ift. det konkrete projekt styrkes altså med denne aktivitet,
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hvilket understøttes af Dalsgaards (2014) tredje tema, hvor design beskrives som værende situeret.

5.18 Tilføjelse af Testdesign som aktivitet i tredje fase

Figur 34: Nudgingmodellen v. 2, tilføjelse af aktiviteten Testdesign
Brugerevalueringen viste også et behov for tilføjelse af en aktivitet i fase fire, hvor der i den første udgave af
Nudgingmodellen ikke tages højde for det design af testen, der ligger forud for udførelsen af denne. Thomas
gav under brugerevalueringen udtryk for, at testdesign er en væsentlig del af praksis hos TNC: “[...] vi designer en test, det er jo ikke sådan at de ligger ready-made [...]” (Bilag 42, l. 173-74). Derfor tilføjes dette som
aktivitet i Nudgingmodellen.
I denne aktivitet designes og planlægges den konkrete test. Selvom der tidligere i processen er udvalgt et
koncept for den forestående test, er et konkret testdesign og nøje planlægning vigtigt, og derfor tilføjes denne
aktivitet. I udviklingen af testdesignet ligger arbejdet med at tilpasse testen til den kontekst, den udføres i.
Testdesignet foregår ifølge Morten og Thomas på to niveauer, nemlig en indledende fastlæggelse af testkonceptet og så det endelige testdesign: “ [...] vi lægger os fast på den langt før, ovre i et metodevalg, så vi arbejder med et konceptvalg af test og så et reelt design.” (Bilag 42, l. 190-91). Dette fordi testkonceptet har stor
indflydelse på budgettet, som fastlægges i definitionsfasen. For at tage højde for denne todeling, er valget af
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testkoncept inkluderet i første fase under aktiviteten Projektdesign, som er beskrevet i det foregående afsnit.
Således dækker aktiviteten Testdesign udelukkende over det faktiske design og planlægning af testen.
Thomas understreger desuden vigtigheden af at have testdesign som en selvstændig aktivitet, da modellen
skal illustrere, at der ligger et stort design- og planlægningsarbejde inden udførelse af testen: “[...] det er jo
ikke sådan at de ligger ready-made. Vi designer en test.” (Bilag 42, l. 173-74). Hos DD understreger Thor
desuden en stor variation i den måde, hvorpå de tester: “Hvordan vi tester? Det kan være rigtig svært og rigtig
forskelligt.” (Bilag 41, l. 103). Testen skal altid tilpasses til de lokale forhold og er ofte begrænset af faktorer i
miljøet som fx manglende mulighed for at observere, som i casen med Skejby Sygehus: “Det er enormt svært
at observere folks adfærd på toilettet, fordi folk vil ikke have at man sidder ovre i hjørnet.” (Bilag 40, l. 45859).

5.19 Udspecificering af metoder

Figur 35: Nudgingmodellen v. 2, tilføjelse af konkrete metoder
Den reviderede udgave af Nudgingmodellen indeholder flere konkrete metoder end den første udgave. De
konkrete metoder er tilføjet under hver af de fire første faser og bør opfattes som en bruttoliste af metoder,
der kan vælges mellem, når der arbejdes med den pågældende fase og dennes aktiviteter. Brugen af over-

ANALYSE

SIDE 131 / 326

FRA NUDGE TIL NUDGING: UDVIKLINGEN AF EN NY PROCESMODEL

ordnede metoder som desk research og feltarbejde, og dermed fravalget af de konkrete metoder, i den første
version af Nudgingmodellen skyldtes en ambition om ikke at lave Nudgingmodellen for kompleks med for
mange elementer. Men i brugerevalueringen blev det klart, at Nudgingmodellen bliver mere konkret og brugbar for bureauerne, hvis der inkluderes mere konkrete metoder. Dette understreges af Morten, der opfordrer
til, at der tilføjes konkrete metoder til Nudgingmodellen: “Der er noget i forhold til de konkrete metoder.
Det ville jeg klart arbejde med. Jeg ville pinne det meget mere ud hernede ved metoderne til konkrete metoder.” (Bilag 42, l. 539-40).
Et katalog af konkrete metoder kan ifølge Morten bidrage til en øget effektivitet i det daglige arbejde: “ [...]
hvis man kunne pinne ud her mere i dybden, hvilke metoder, der var, og vi kunne være meget enige om,
hvad det dækkede over, selv om vi ikke skal være lige store eksperter, så ville vi kunne øge effektiviteten voldsomt.” (Bilag 42, l. 393-96).
Under analysefasen påpeger Thomas, at der i hans øjne, i de overordnede metoder ikke er taget højde for de
kvalitative metoder, som både TNC og DD i høj grad bruger i deres analyse:
Jeg er ikke uenig, men nu står der her nede i metoder, desk research og feltarbejde. Nu er
feltarbejde jo et enormt bredt ord og det er bare fordi at her i huset betyder feltarbejde oftest
kvalitativt arbejde, men det er bestemt muligt at kortlægge eksisterende adfærd kvantitativt.
(Bilag 42, l. 57-60)
Selvom der kan argumenteres for, at disse kvalitative analysemetoder hører ind under de overordnede metoder, understreger citatet imidlertid behovet for at udspecificere de overordnede metoder i Nudgingmodellen,
da Thomas ikke tydeligt afkoder, at dette er tilfældet.
Manglen på kvalitative metoder understreges også af begge bureauer i forbindelse med testfasen, hvor Morten
understreger to grunde til at vælge kvalitative metoder: “[...] dem, I har listet her, er meget kvantitative, men vi
arbejder også kvalitativt, og det er både fordi vi tror på det, men det er ofte også billigere.” (Bilag 42, l. 21416) I denne forbindelse understreger begge bureauer, at de kvantitative testmetoder oftest er at foretrække ud
fra et videnskabeligt synspunkt, men at de kvalitative testmetoder fylder meget i praksis. Morten beskriver
det således:
Det er meget moderne at sige, at man kun vil lave randomiseret kontroltest, for der er ikke en
eneste i hele Danmark, der laver det. Altså, det er så sjældent. Konsulenter laver randomiseret
kontroltest i 0,001% af tiden. Og dem, der siger, de gør det, de ved ikke, at de ikke gør det. Og
det lyder jo også godt, når man siger, at man gør det. (Bilag 42, l. 234-38)
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Til de konkrete testmetoder introducerer Asger en relevant vurderingskurve, der er med til at afgøre valget af
testmetoden. For som vi både hører fra Asger og fra Morten og Thomas hos TNC, er randomiserede kontoltests altid at foretrække ud fra et teoretisk og videnskabeligt ideal, men det er langt fra altid, at dette er muligt:
“[...] hvis man kunne, ville man altid ønske sig at lave en randomiseret test, men så er virkeligheden der, og så
justerer man ned. Og så bliver det noget vurdering og ikke noget statistisk.” (Bilag 41, l. 325-27) Fx kan undersøgelsesobjektet være afgørende for, om der er mulighed for at lave en randomiseret test: “Randomiseret
test er klart den allerbedste måde. Det kan man så bare ikke gøre med børn, der tisser på et toilet. Så må vi en
tand længere ned.” (Bilag 41, l. 315-17). Således argumenterer Asger for, at der ofte finder en vurdering sted
på en skala fra randomiserede kontroltest til mindre statistisk valide testmetoder:
Så vi må prøve at starte så højt oppe som muligt, hvor vi overhovedet ikke påvirker, og det er
randomiseret, og så må man komme længere ned. Lige præcis hvor mange niveauer, der er, det
ved jeg ikke. Men til sidst er det jo, at man decideret laver interviews. (Bilag 41, l. 318-321)

5.20 Revideret visuel udformning af iterationsbarren

Figur 36: Nudgingmodellen v. 2, revideret iterationsbarre
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Brugerevalueringen med DD viste, at når der spurgtes ind til iterationsbarrens funktion, blev den forstået,
som den var tiltænkt. Alligevel blev der af flere omgange, snakket om modellens manglende mulighed for
iterationer mellem de fire første faser, på trods af iterationsbarrens håndtering af dette. Således beskriver Asger, hvordan der ofte foregår iteration mellem analyse- og definitionsfasen, samt mellem test- og designfasen
og foreslår, at dette bør være en del af modellen:
[...] i analysen kan man sagtens komme til at skulle revurdere problemformuleringen, [...] Og
jeg tænkte egentlig også, at der i testdelen også kunne være noget samspil tilbage til design.
For hvis man nu finder ud af i testen, at det ikke fungerer, så kan man gå tilbage til design.
(Bilag 41, l. 216-22)
Dette indikerer at den overordnede iteration, som iterationsbarren skal visualisere, er til stede i praksis, men
at iterationsbarren overses, hvorfor vi ser et behov for grafisk at tydeliggøre dens funktion. Dette har vi gjort
ved at dele baren op i tre bagudrettede pile under faserne 2-4. Inde i hver pil står der desuden, hvilke faser
man kan iterere tilbage til, for at gøre det tydeligt, at muligheden for iteration ikke kun gælder til den foregående fase. Det er også værd at bemærke, at hvor iterationsbarren strakte sig over under første fase i den
første version af Nudgingmodellen, er der med de nye pile tomt under første fase, da en pil her ville pege ud
i ingenting. Da iteration indebærer en cirkulær bevægelse, har vi desuden opdateret pilene mellem faserne, så
de har samme form som spidsen af iterationspilene, for at illustrere, at iterationspilenes bagudrettede bevægelse efterfølges af en fremadrettet bevægelse. Til sammen skaber pilene en cirkulær bevægelse i modellen. Til
sidst skal det nævnes, at vi har fjernet pilen mellem faserne Test og Evaluering, da sidstnævnte ikke er en del
af designprocessen og er en mere overordnet evaluerende fase.
I forlængelse af revideringen af iterationsbarren, skal det dog også nævnes, at TNC i brugerevalueringen vurderede, at den sjældent ville være relevant i forhold til deres praksis. Men da teorien med Dalsgaard (2014)
og Dewey (1938, 2005), brugerevalueringen med DD, samt caseinterviewene med begge bureauer indikerer
nødvendigheden af iteration i designprocesser, har vi valgt at beholde iterationselementet og i stedet arbejde
med tydeligheden af dennes funktion.
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5.21 Delkonklusion 4 - Nudgingmodellen version 2
I ovenstående har vi med udgangspunkt i en brugerevaluering revideret Nudgingmodellen. Denne revidering
har resulteret i, at Nudgingmodellen har fået tilføjet to nye aktiviteter og videreudviklet to eksisterende. Som
en ny tilføjelse indeholder Nudgingmodellen nu aktiviteten Projektdesign i første fase. Denne aktivitet er
tilføjet, da brugerevalueringen viste, at Nudgingmodellen manglede en aktivitet, der håndterer den overordnede rammesætning af et givent projekt. Hertil kommer at Nudgingmodellens fleksibilitet ift. det konkrete
projekt styrkes med denne aktivitet.
Herudover har modellen fået tilføjet aktiviteten Testdesign i fjerde fase, hvor der tages højde for det design af
testen, der ligger forud for udførelsen af denne. Denne aktivitet er primært tilføjet, da det er en væsentlig del
af praksis hos TNC.
Hertil kommer en udbygning af metodelisterne, da det i brugerevalueringen blev klart, at Nudgingmodellen
bliver mere konkret og brugbar for bureauerne, hvis der inkluderes mere konkrete metoder.
Til sidst har Nudgingmodellen fået tydeliggjort iterationselementets funktion, da brugerevalueringen indikerede, at interviewpersonerne havde tendens til at overse elementet.
Vi har således i ovenstående analyseafsnit belyst specialets sjette undersøgelsesspørgsmål om, hvordan vi kan
forbedre Nudgingmodellen gennem brugerevaluering?
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Kapitel 6: Diskussion
Del 1 - Hvordan lever Nudgingmodellen op til analyseframeworket?
I det følgende diskuteres de dybere sammenhænge mellem Nudgingmodellen og specialets teoretiske analyseframework, og spørgsmålet om, hvordan Nudgingmodellen lever op til kravene i specialets analyseframework, besvares. Diskussionen er således rammesat af Dalsgaards (2014) seks designtemaer og Moodys
(2007) kriterier for visuel kognitiv effektivitet, men trækker på hele specialets teori- og empiriapparat i
besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet. Diskussionen har til formål, at vurdere og diskutere de valg, vi har
truffet i udarbejdelsen af Nudgingmodellen samt vores vægtning af de teoretiske og empiriske inputs. Herunder diskuteres det, om Nudgingmodellen er fleksibel nok til at rumme de forskelligartede processer, vi har set
i praksis.

6.1 Dalsgaards 6 temaer
I det nedenstående diskuteres det, i hvilken grad Nudgingmodellen lever op til analyseframeworkets seks
temaer inden for design thinking og pragmatisme, som er beskrevet af Dalsgaard (2014).

6.1.1 Teori-praksis og refleksion-handling

Teori-praksis
Ifølge Dalsgaard (2014) skal designeren “[...] draw on theories and preconceptions to scaffold their inquiry
[...]” (s. 145). Dette gør Nudgingmodellen på to niveauer. Modellens faser og aktiviteter udgør en ramme for
designerens inquiryproces. Derudover stiller Nudgingmodellen i hver fase konkrete metoder til rådighed, der
ligeledes danner grundlag for designprocessen. Dalsgaard (2014) påpeger, at teorier som Nudgingmodellen
“[...] can be transformed, enriched or discarded over the course of time on the basis of how well they scaffold
design practice.” (s. 145). Denne evaluering af, hvor godt Nudgingmodellen understøtter inquiryprocessen,
foregår i fasen Evaluering.
Udover, at Nudgingmodellen som teori skal bedømmes på sin evne til at understøtte en inquiryproces i
praksis, skal de nudges, designeren udvikler, også afprøves i praksis. Dette opfordrer Nudgingmodellen til i
sin testfase, hvor det udviklede nudge testes i praksis.
Vi designer til professionelle med viden-i-handling
Der kan således argumenteres for, at Nudgingmodellen lever op til kravet om forholdet mellem teori og
praksis. Dog kan det diskuteres, om Nudgingmodellen er eksplicit nok i inddragelsen af teori. Vores empiri
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fra Decision Design (herefter DD) og The Nudging Company (herefter TNC) har ikke lagt op til, at modellen gennem designprocessen skal minde brugeren om relevante aspekter fra nudgeteorien. Det kan antages,
at den manglende fremhævelse af teori skyldes, at de interviewede er professionelle. Professionelle praktikere
har en indlejret viden, hvilket vi ser, når Thor Ridderhaugen (herefter Thor) fra DD beskriver, hvordan erfaring er afgørende i udviklingen af nudgeidéer:
Det er noget med erfaring. At man trækker på litteratur, eksempler, cases og egen erfaring. Jeg
tror ikke rigtig, vi har nogen model. Det er en form for brainstorming, hvor man spørger sig
selv: “Den her udfordring, hvordan løser vi den?”. (Bilag 36, l. 106-08)
Denne høje vægtning af erfaring kan forklares med Schöns (2004) teori om viden-i-handling. De professionelles viden er indlejret i deres handlinger, som det Schön (2004) beskriver som know-how. I forlængelse
heraf er det også værd at inddrage Schöns (2004) begreb refleksion-i-handling, idet at de stiller sig selv
spørgsmål (“Den her udfordring, hvordan kan vi løser vi den?”), og således reflekterer imens de handler. Til
sidst er det i denne sammenhæng også værd at nævne det pragmatiske princip “primacy of practice” (Dalsgaard, 2014, s. 146), hvormed det forstås, at praksis vejer højere end teori. Dette skyldes, at teorier blot er
redskaber dannet i fortiden til at håndtere verden, som den var. Erfaringer dannet i en bestemt praksis vægtes
altså højere end retrospective teorier,37 hvorfor Nudgingmodellen skal indeholde samme vægtning.
Refleksion-handling
På samme måde som Nudgingmodellen lægger op til at bevæge sig mellem teori og praksis, kan der argumenteres for, at den gennem iterationselementerne også lægger op til, at man bevæger sig mellem refleksion og
handling. Vigtigt er her, at denne bevægelse ikke blot er kausal og fremadskuende, hvor refleksion fører til ny
handling, som igen fører til ny refleksion osv., men at modellen rummer bagudrettede bevægelser gennem
iterationselementet. Dette fordi handlinger, man udfører på et givent tidspunkt i processen, afføder refleksioner, der giver designeren nye forståelser for antagelser dannet tidligere i processen.

6.1.2 Emergens og interaktivitet

Dalsgaard (2014) beskriver design som emergerende. I udviklingen af Nudgingmodellen tager vi højde for
denne emergens med forskellige iterationselementer, der tillader brugeren at iterere tilbage til og opdatere tidligere forståelser. På modellens aktivitetsniveau anvender vi således dobbeltpile i analyse- og designfasen til at
indikere iteration mellem aktiviteter. På samme måde faciliterer iterationsbarren iteration på et mere overordnet plan mellem de første fire faser. Der er altså taget højde for, at forståelse for det undersøgte emergerer.

37

Ved retrospective teorier forstås, at de knytter sig til beviser fra fortiden (Dewey, 2005)
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En form for emergerende viden, som Nudgingmodellen kan kritiseres for ikke at tage højde for, er den
løbende idegenerering, der ifølge TNC foregår under analysefasen. Her udvikles nudgeidéer i takt med, at
designeren opnår indsigt i adfærden. Denne flydende idégenerering er dog ikke inkluderet i Nudgingmodellen grundet overvejelser om modellens kompleksitet. Dette valg bunder i Moodys (2007) pointe om, at “[...]
some information can be more effectively represented in textual form.” (s. 489). Derfor er muligheden for
flydende idégenerering i stedet forklaret i den uddybende beskrivelsen af analysefasen. Det kan dog diskuteres, om pointen vedrørende den løbende idégenerering går tabt, når den ikke inkluderes som visuelt element
i modellen. Om den tekstuelle beskrivelse lykkes med at formidle denne løbende idegenerering, ville være
relevant at teste i en yderlige afprøvning af Nudgingmodellen i praksis.
I forbindelse med den emergerende designproces argumenterer Dalsgaard (2014) for, at designrammen skal
være åben over for “[...] reciprocal interaction between designers, stakeholders and the various components
of the design space.” (s. 145). I denne forbindelse kan det diskuteres, om interaktionen med kunden spiller
en stor nok rolle i Nudgingmodellen. Thomas fra TNC argumenterer for, at “[...] kunden er enormt vigtig, og
sætter den største ramme.” (Bilag 42, l. 148). I modellen tages der højde for interaktion med kunden i aktiviteterne Problemformulering, Projektdesign og Vurdering.
I forbindelse med inddragelse af kunden argumenterer TNC for, at der også er et behov for at opdatere Evalueringsfasen med aktiviteten Kundeevaluering. En sådan aktivitet ville have til formål at evaluere interaktionen
i designrammen mellem kunden og designeren i den netop overståede nudgingproces. Dette har vi dog valgt
at udelade i en vurdering af, at kundeevaluering ikke er ligeså tæt knyttet til processen som modellens øvrige
aktiviteter. På den anden side designer vi jf. specialets problemformulering til praksis, og hvis modellens gyldighed i tråd med Dewey (2005) afhænger af dens funktion i praksis, kan man diskutere, om ikke aktiviteten
Kundeevaluering alligevel bør implementeres.

6.1.3 Systemisk og situeret

Ifølge Dalsgaard (2014) skal design være situeret. Dette krav imødekommer Nudegdesignmodellen i analysefasen, hvor der lægges op til, at adfærdsarkitekten skal kortlægge den konkrete adfærd i praksis, herunder
såvel den problematiske adfærd som den kontekst, den foregår i.
Samtidig med, at design skal være situeret, er det ifølge Dalsgaard (2014) også vigtigt, at det er systemisk.
Særligt aktiviteten Vurdering lægger op til at tage højde for det, Dalsgaard (2014) beskriver som the use situation38 (s. 145). Der introduceres i Nudgingmodellen et vurderingsparameter, der bidrager med en systemisk
vurdering af, hvorvidt et nudge evt. påvirker ét af Thaler og Sunsteins (2009) parametre - health, wealth og
happiness - positivt, men samtidig påvirker et andet negativt. Dette vurderingsparameter bygger på Thaler og

38

Dette oversættes til brugssituationen
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Sunsteins (2009) krav om, at man skal “[...] influence choices in a way that will make choosers better off, as
judged by themselves.” (s. 5 [original kursivering]).
I denne sammenhæng kan man diskutere, om det er muligt for adfærdsarkitekten at vurdere, hvorvidt der
nudges for den nudgedes eget bedste og hermed hvilken systemisk effekt, nudget vil have. Dette er imidlertid
også noget, som DD er opmærksomme på. Thor fortæller hvordan “[...] det var ret svært at bruge den komplette definition af begrebet, for hvordan fanden gør man det i praksis. Vi har tit ikke mulighed for at finde
ud af folks præcise holdninger [...]” (Bilag 39, l. 34-36).
Netop dette er også en af de centrale kritikpunkter i Robert Sudgens (2009) kritik af Nudge (2009). Sudgen
(2009) kritiserer Thaler og Sunstein (2009) for ikke at stille en metode til rådighed for, hvordan valgarkitekten skal kunne identificere, hvad der er bedst for de nudgede: “Sunstein and Thaler provide very little
guidance about how she [valgarkitekten] is to discover those judgements” (s. 367). Således kan man diskutere, om modellen i højere grad bør tilbyde metoder, der hjælper designeren med at vurdere nudgeidéers
effekt på et systemisk niveau. På den anden side kan man argumentere for, at vi med evalueringsfasen lægger
op til reflection-on-action, og at brugerne herigennem løbende udvikler kompetencer til at vurdere de etiske
aspekter af nudges.
I forhold til at kunne vurdere nudgets effekt på et systemisk niveau, er det desuden relevant at sammenligne
Nudgingmodellen med Somans (2015) model Designing a Nudge (se afsnit 5.3). Soman (2015) foreslår, at
man i testen inkorporerer evaluering på to niveauer: En resultatevaluering og en procesevaluering. En resultatevaluering vurderer nudgets effekt, hvilket Nudgingmodellen også lægger op til. Procesevaluering vurderer
derimod den overordnede proces, herved forstået, hvordan nudget påvirkede den nudgedes valgsituation.
Med en procesevaluering er der altså tale om en systemisk evaluering på et niveau, som Nudgingmodellen
ikke tager højde for. Man kan diskutere, om det ikke, i tråd med Dalsgaards (2014) tredje tema, ville give mening at inkludere dette niveau af evaluering i Nudgingmodellen. Dette er dog ikke noget, som de to bureauer
har givet udtryk for er en del af deres proces, hvorfor det ikke er inkuderet i Nudgingmodellen.

6.1.4 Eksperimenterende

Dalsgaard (2014) sammenholder kravet om, at design skal være eksperimenterende, med pragmatismens
inquiry-begreb. Som nævnt i afsnit 4.1.4 kan hele modellen ses som en inquiry, idet den indeholder de faser,
der i Deweys (2005) optik skal være i en inquiry. Første punkt i inquiry indeholder forvirring og tvivl som
skyldes, at man er deltager i en ubestemmelig situation. Dette kan sammenlignes med dét, at kunden har
oplevet en ubestemmelig situation og derfor henvender sig til bureauet. Andet punkt er en tentativ fortolkning af de givne elementer, der tilskrives en tilbøjelighed til at forårsage bestemte konsekvenser. Dette kan
sammenlignes med Nudgingmodellens problemformulering, hvor adfærdsarkitekten sammen med kunden
forsøger at lave en indledende definition af problemet. Tredje punkt i inquiry er en omhyggelig undersøgelse
af alle tilgængelige synspunkter, hvilket kan sammenlignes med Nudgingmodellens analysefase. Det fjerde
punkt i inquiry er en konsekvent udarbejdelse af den tentative hypotese, hvilket kan sidestilles med Nud-
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gingmodellens designfase. Det femte og sidste punkt i Deweys (2005) inquiry går ud på at betragte den udkastede hypotese som en handlingsplan, der anvendes på de eksisterende forhold. Dette punkt kan sidestilles
med Nudgingmodellens testfase.
Når Nudgingmodellen lægger op til en inquiry, er det relevant at diskutere, at modellen samtidig lægger op
til, at det enkelte projekt skal være bestemmende for, hvor mange faser designprocessen skal inkludere. I et
projekt, hvor kunden vil afslutte projektet efter idégenereringen, som fx DDs case med Energistyrelsen, kan
det diskuteres, om der overhovedet er tale om det, Dewey (2005) forstår ved inquiry. Der kan argumenteres
for, at de nudgeidéer, der udvikles i idégenereringen, ikke i Deweys (2005) optik kan anses som værende
gyldig viden, da disse ikke er afprøvet i praksis. Således forbliver de hypoteser.
På den anden side af det argument står dette speciales problemformulering om, hvordan vi kan udvikle en
procesmodel, der kan hjælpe professionelle i deres komplekse arbejde med design af nudges?
For at svare på denne, må Nudgingmodellen tage højde for den praksis, som disse professionelle arbejder i.
Gennem analysen af de seks cases ses det, at denne praksis i høj grad indebærer projekter, der ikke indeholder en test. For at imødekomme denne praksis, indeholder Nudgingmodellen en fleksibilitet, der gør det
muligt at fravælge en faser på trods af den ovennævnte konflikt med Deweys (2005) inquirybegreb.
Design som læringsproces
I forlængelse af ovenstående diskussion er det også relevant at diskutere, hvorvidt modellen fordrer en læringsproces i projekter, hvor testfasen fravælges. Dewey (2005) beskriver med sit inquiry-begreb, hvordan hypoteser om, hvilke “[...] elementer, der tilskrives en tilbøjelighed til at forårsage bestemte konsekvenser[...]” (s.
167), ikke er andet end hypoteser, før de er afprøvet i praksis, da man “[...] aldrig med perfekt præcision [kan]
udtænke alle konsekvenser” (s. 168). Med dette kan der argumenteres for, at projekter, hvor testen fravælges,
ikke kan beskrives som fuldbyrdede læringsprocesser.
Herudover er det også interessant at stille spørgsmålstegn ved læringsprocessen i projekter, hvor flere nudges
testes på samme tid. Dette er fx tilfældet i TNCs case med Danica Pension. Her kan der argumenteres for, at
designprocessen afviger delvist fra Dalsgaards (2014) krav om en eksperimenterende tilgang til design, hvor
design ses som en læringsproces. Når man ikke kan isolere effekten af de forskellige interventioner, er det
svært at lære noget konstruktivt fra designet, da man fx ikke kan sige noget om, hvilket nudge der havde størst
effekt, og om de virker hver for sig eller kun sammen. Dog kan hele interventionen ses som et eksperiment,
hvormed man kan lærer noget om, hvilken effekt interventionen havde som helhed.

6.1.5 Intervenerende og transformativ

I den femte fase citerer Dalsgaard (2014) Brandt og Binder (2007): “[...] any experiment, which is worth
considering as a contribution to research inquiries, must somehow involve an intervention with the world”
(s. 145). Nudgingmodellen opfordrer designeren til at intervenere med verden i aktiviteten Implementering.
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I forlængelse af forrige afsnits diskussion af at projekter, der ikke indeholder en testfase, ikke indeholder en
fuld inquiryproces, kan der ligeledes argumenteres for, at disse jf. ovenstående citat ikke bidrager til forskningen. Dog argumenterer vi for, at dette ikke er problematisk ift. Nudgingmodellen, da denne henvender
sig til professionelle praktikere, der sandsynligvis i sidste ende prioriterer kundens behov over behovet for at
bidrage til forskningen. Ved at tillade muligheden for at fravælge faser - herunder testfasen - vægtes Nudgingmodellens funktion i praksis altså højere end teoretisk kohærens.

6.1.6 Redskaber og teknologier

Som nævnt i afsnittet 6.1.4 kan Nudgingmodellen i sig selv ses som et resultatet af dette speciales inquiry,
hvorfor den kan forstås som gyldig viden. Samtidig faciliterer Nudgingmodellen også en inquiryproces. Således indeholder Nudgingmodellen en dualitet, idet “[...] it is at the same time constitutive of experience and a
means of altering experience; it frames our understanding of the situation and at the same time facilitates our
reconstruction of it.” (Dalsgaard, 2014, s. 148).
Man kan dog kritisere modellen for ikke at stille nogle konkrete redskaber til rådighed, der sammen med
metoderne kunne hjælpe adfærdsarkitekten til at håndtere inquiryens forskellige faser. Dette er blandt andet
noget, vi ser i de tre analyserede nudgingmodeller, og det ville leve op til Dalsgaards (2014) sjette tema. I dette speciale argumenterer vi for, at Nudgingmodellen med sin introduktion af aktiviteter og metoder i sig selv
er ret redskab, men anerkender samtidig, at det kunne være interessant fremover at supplere modellen med
specifikke værktøjer til håndtering af de enkelte aktiviteter.

6.1.7 Fleksibilitet

Et aspekt, Dalsgaard (2014) ikke beskæftiger sig direkte med i sine seks temaer, er fleksibilitet. Fleksibilitetskravet berøres implicit i mange af Dalsgaards (2014) temaer, herunder særligt det første, andet og tredje tema,
men får efter vores overbevisning ikke den nødvendige opmærksomhed. Derfor inddrager vi i det følgende
Andrew Darnton (2008) som et supplerende syn på det, at modeller skal være fleksible. Darnton er uafhængig samfundsforsker med tilknytning til en række universiteter som fx University of Cambridge, University
of Manchester og University of Westminster, for hvilke han har udarbejdet rapporten Reference Report: An
overview of behaviour change models and their uses (2008), som refereres anvende i det følgende.
Nudgingmodellen kan ses som summen af indsigterne fra empirien og specialets teoretiske ramme og skal
optegne den mest optimale nudgingproces på baggrund heraf. Et krav til modellen er imidlertid også, at den
skal tilpasse sig praksis, hvor det enkelte projekt i sidste ende er afgørende for, hvor langt i processen man
skal, og om man skal udelade nogle faser. Der kan i denne sammenhæng argumenteres for, at denne tilpasning til praksis rettet mod forskellige målgrupper med varierende former for adfærd i forskellige kontekster, kræver en vis fleksibilitet i Nudgingmodellen. I forlængelse heraf argumenterer Darnton (2008) for at
“Interventions must address a number of factors at once, and be flexible to different audiences and contexts.”
(Darnton, 2008, s. 68).
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I forlængelse af Darntons (2008) ovenstående argument, kan man diskutere, om til- og fravalget af Nudgingmodellens faser og aktiviteter burde være mere fleksibelt. I forlængelse af denne diskussion kan man stille
spørgsmålstegn ved, om mediet hvormed Nudgingmodellen fremstilles, er det optimale til at rumme denne
fleksibilitet. Man kunne fx forestille sig, at et digitalt medie kunne bidrage med større fleksibilitet, idet at man
grafisk ville kunne til- og fravælge aktiviteter. Dette til- og fravalg af aktiviteter er fx noget, som Thomas efterlyser, når han udtaler at det ville være interessant med en “[...] model du kan flytte rundt på, altså en model
hvor du kan fjerne og tilføje cirkler [...]” (Bilag 40, l. 411-12). Man kan altså argumentere for at, det ville være
interessant, som en del af et fremtidigt arbejde, at udvikle en digital og mere fleksibel udgave af Nudgingmodellen.

6.2 Moodys 5 kriterier
I det nedenstående diskuteres det, hvordan Nudgingmodellen lever op til analyseframeworkets fem udvalgte
kriterier for visuel kognitiv effektivitet i modeller, som beskrevet af Moody (2007).

6.2.1 Kompleksitet

Hos Moody (2007) er et centralt krav til modellers visuelle kognitive effektivitet, at de ikke bliver for komplekse, fordi “[...] the amount of information that can be effectively conveyed by a single diagram is limited
by human perceptual and cognitive abilities” (s. 486). I udviklingen af Nudgingmodellen har vi i høj grad
efterstræbt at efterkomme dette krav, og som det fremgår af den ovenstående diskussion og den foregående
analyse, er flere elementer udeladt af denne grund.
Ifølge Moody (2007) er “The number of diagram elements that can be comprehended at a time [...] limited
by working memory capacity, which is believed to be “seven plus or minus two” concepts at a time.“ (s. 486).
Altså bør en model maksimalt indeholde ni elementer. Nudgingmodellen indeholder i alt 14 aktiviteter.
Hertil kommer 5 faser og 26 specifikke metoder. Umiddelbart er Nudgingmodellen altså alt for kompleks,
og konsekvensen heraf er, at “[...] a state of cognitive overload ensues and comprehension degrades rapidly.”
(Moody, 2007, s. 486). Dog stiller Moody (2007) et greb til rådighed, der gør os i stand til at reducere kompleksiteten i Nudgingmodellen: “One of the most effective ways of reducing the complexity of large systems
is to divide them into smaller subsystems or modules.” (s. 486).
Således er Nudgingmodellen delt op i fem moduler, der udgøres af de fem faser med dertilhørende aktiviteter
og metoder. Visuelt er modulerne markeret som de grå kasser, der udgør baggrunden for de aktiviteter, som
fasen indeholder. Når en model deles op i faser, gælder Moodys (2007) krav om syv plus/minus to elementer
per modul i stedet for den samlede model. Godtages dette argument fra Moody (2007), kan der argumenteres for, at Nudgingmodellens antal af elementer ikke overstiger, hvad der er kognitivt forståeligt for modtageren. Modulerne indeholder mellem tre og fem elementer.
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I forbindelse med Nudgingmodellens opdeling i moduler kan det diskuteres, om disse modvirker modellens
intention om at fordre løbende iteration mellem faserne. I analysen af DIC Toolkit argumenterede vi for, at
de lodrette streger mellem faserne indikerede en ugennemtrængelighed mellem faserne, og at modellen således ikke opfordrede til iteration. Det kan diskuteres, om det samme er tilfældet i Nudgingmodellen, hvor den
visuelle inddeling i moduler - og de lodrette streger, der udgøres af det efterladte whitespace mellem disse kan have samme effekt. Hvis det er tilfældet, konflikter opdelingen i moduler med Nudgingmodellens fokus
på iteration. Pilene mellem faserne har dog til formål at modveje denne effekt, ligesom iterationsbarren skal
tydeliggøre, at modulerne ikke er uafhængige størrelser.

6.2.2 Vægtning

Nudgingmodellen indeholder ingen umiddelbar vægtning af elementerne, som Moody (2007) ellers opfordrer til: “The most important concepts should be emphasised (highlighted) to bring them to the readers’
attention, [...]” (s. 487). Når ingen elementer fremhæves, fremstår alle elementer lige vigtige, hvilket ifølge
Moody (2007) reducerer “ [...] understanding and problem-solving performance” (s. 487). Det kan derfor
diskuteres, om modellen ville have fordel af, at nogle af dens elementer blev fremhævet.
I forbindelse med vægtning kan det diskuteres, om vi i stedet for at fremhæve vigtige elementer har de-emphasised (Moody, 2007, s. 487) evalueringsfasen ved at holde denne i grå toner. Dette er gjort for at understrege, at evalueringsfasen er en fase, der foregår på et meta-niveau, og derfor ikke er en del af inquiry-processen
frem mod at designe et nudge. Der kan argumenteres for, at nedtoningen af evalueringsfasen fremhæver de
fire resterende faser. Denne prioritering gør, at Nudgingmodellen illustrerer den vægtning, vi har set i praksis,
hvor den faktiske designproces er den, der danner grundlag for forretningen og derfor prioriteres.

6.2.3 Præcise repræsentationer

Nudgingmodellen gør ikke brug af ikoner til at repræsentere de forskellige aktiviteter. Ikoner kan ellers ifølge
Moody (2007) gøre modellen “[...] visually appealing, speed up recognition and recall, and improve intelligibility to naïve users” (s. 487). Vi har udeladt ikoner for i stedet at lade aktiviteternes navne beskrive faserne.
Det kan diskuteres, om dette valg gør modellen sværere at huske for brugerne.
Relationerne i modellen er repræsenteret med pile, der er enten enkelte eller dobbelte alt efter, om de indikerer en bevægelse i én retning eller en gensidig påvirkning og iteration. Pilene mellem faserne og de tilsvarende
i iterationsbarren udgør tilsammen en cirkulær bevægelse, der understøtter den visuelle kommunikation af
iterationen.
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6.2.4 Identifikation

I forbindelse med den visuelle kognitive effektivitet opstiller Moody (2007) et krav om, at modeller bør
benytte deres felts generelle fagsprog, så udefrakommende fagfolk kan forstå sproget i modellen. Nudgingmodellen benytter imidlertid en mere generisk navngivning, som er adopteret fra praksis, og man kan derfor
argumentere for, at modellen her strider mod Moodys (2007) krav om Identifikation. Den praksisorienterede navngivning er alligevel valgt for at tilpasse modellen til den praksis, hvori den skal fungere, hvilket er i
tråd med Dalsgaards (2014) tredje tema om, at design skal være situeret. Hertil kommer, at der efterstræbes
en generisk navngivning, der skal understøtte, at andre brugere end blot TNC og DD skal kunne forstå modelelementernes navngivning.

6.2.5 Grafisk simplicitet

Under kravet om grafisk simplicitet argumenterer Moody (2007) for at “[...] some information can be more
effectively represented in textual form.” (s. 489). Ift. Nudgingmodellen er det relevant at diskutere, om aktiviteternes grafiske fremstilling fortæller det, vi lægger op til, at de skal. Således indeholder aktiviteten Kortlægning af eksisterende adfærd fx både kortlægning af den adfærd, der er defineret som problematisk samt den
kontekst, hvori denne udfolder sig - altså en slags aktiviteter i aktiviteten. I denne forbindelse har vi vurderet,
at disse inkorporerede aktiviteter tager sig bedst ud i tekstuel form, og de er således kun implementeret i modellen under Kortlægning af eksisterende adfærd. Dette er også en vurdering, der baserer sig på en ambition
om at håndtere Moodys (2007) krav om kompleksitet. Dog kan det diskuteres, om modellen mister noget af
sin evne til at kommunikere processen, når vi har overladt formidlingen til tekstuel forklaring. Dette var dog
ikke et problem under evalueringsinterviewene med DD og TNC.
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6.3 Delkonklusion 5 - Hvordan lever Nudgingmodellen op til analyseframeworket?
Ovenstående diskussion besvarer undersøgelsesspørgsmålet om, hvordan Nudgingmodellen lever op til
specialets analyseframework. Diskussionen belyser, at der både er elementer i modellen, der kan argumenteres for at være modstridende, såvel som i overensstemmelse med analyseframeworket. Vi argumenterer
dog løbende for, at Nudgingmodellen overordnet lever op til Dalsgaards (2014) temaer og Moodys (2007)
kriterier, der tilsammen udgør analyseframeworket. I forlængelse heraf argumenterer vi for, at Nudgingmodellen faciliterer en inquiry, som denne er beskrevet hos Dewey (1938) og derved hjælper designeren til at
håndtere en verden i konstant udvikling, som det ligeledes ses hos Dewey (1938). Herudover diskuteres det,
om Nudgingmodellen indeholder den nødvendige fleksibilitet, det kræver, for at håndtere de forskellige former for projekter, praksis byder på. Her foreslås der en fremtidig udvikling af Nudgingmodellen på en digital
platform, hvor brugeren vil have mulighed for at opbygge en tilpasset model til hvert projekt ved at til- og
fravælge modelelementer og moduler. Slutteligt er en gennemgående forudsætning i diskussionen, at vi med
vores pragmatiske afsæt ikke fuldt ud kan vurdere den reviderede version af Nudgingmodellen, før denne er
afprøvet i praksis.

Del 2 - Hvordan påvirker det designprocessen at have en procesmodel?
I denne del af diskussionen behandles specialets sidste undersøgelsesspørgsmål: Hvordan påvirker det designprocessen at have en procesmodel? Dette spørgsmål har til formål at diskutere Nudgingmodellen på et mere
abstrakt niveau og bidrager med et relevant perspektiv på modellens berettigelse. For hjælper det overhovedet
DD og TNC i det daglige arbejde med nudging at arbejde ud fra en procesmodel?
Både DD og TNC ser som udgangspunkt store fordele og meget begrænsede ulemper ved at arbejde ud
fra en model som Nudgingmodellen. Morten Sehested Münster (herefter Morten) fortæller, at “Den ville
hjælpe utrolig meget, [...]” (Bilag 40, l. 369) og understreger, at han “[...]helt oprigtigt ikke [mener], at den
kan begrænse os. Ikke med det, vi arbejder med.” (Bilag 40, l. 422). Thor fortæller, at “Den indfanger meget
godt det, som et projekt i den bedste af alle verdener, skal indeholde.” (Bilag 39, l. 6-7). Overordnet betragtes
modellen som et værktøj, der kan skabe både intern og ekstern værdi for forretningen, fordi “[...] den hjælper
både til planlægning, til værdiskabelse, til effektivitet osv og så hjælper den rigtig meget til kompetenceudvikling for os hver især.” (Bilag 40, l. 372-74)
Denne positive holdning blandt vores brugere præger nedenstående diskussion, der således fremstår som et
understøttende argument for Nudgingmodellens relevans. Dog udfordres de generelt positive holdninger
også gennem diskussionen for at sikre en nuanceret besvarelse af undersøgelsesspørgsmålet.
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6.4 Et redskab til forklaring og prisfastsættelse med kunde
En af fordelene, som både DD og TNC påpeger ved at have en model over deres arbejdsproces, er, at den kan
bidrage med en tydeliggørelse af processen overfor eksterne interessenter som kunder eller samarbejdspartnere. Dét at have optegnet en arbejdsproces, der ellers kan virke diffus, er således et værdifuldt værktøj i især de
indledende samtaler med en ny eller potentiel kunde. I denne kommunikation med kunden tjener en procesmodel to umiddelbare formål: 1) At forklare kunden, hvilket arbejde bureauet laver og hvilke produkter,
de sælger og 2) at hjælpe til prisfastsættelse af et projekt. Modellen kan altså potentielt bruges som en form
for produktkatalog for kunden: “[...] hvis du har en model, og især en model du kan flytte rundt på, altså en
model hvor du kan fjerne og tilføje cirkler, så er det, at man kan præsentere et produktkatalog til kunden.”
(Bilag 40, l. 411-13). Denne tydeliggørelse af produkter imødekommer en af de ambitioner og ønsker, som
Morten lagde vægt på i det indledende interview:
Vi har en stor intern filosofi, der hedder, at vi skal strømline vores produkter meget mere.
Altså det skal være tydeligere for os og for kunderne, hvad man kan købe. [...] Så vi er igang
med at prøve at definere, hvad man kan købe, men det er bare super svært, når det er adfærd.
(Bilag 36, l. 67-74)

6.5 En katalysator for effektivitet
En anden klar fordel ved dét at have en model, som påpeges hos både TNC og DD, er modellens positive
indvirkning på effektiviteten i processen. I forlængelse af den eksterne værdi, som diskuteres i det foregående
afsnit, påpeger Morten, at “[...] der er faktisk næsten mere værdi, der handler om effektivitet, produktivitet,
samarbejde.” (Bilag 40, l. 393-94). Når man har en model, får man ifølge både DD og TNC “[...] en mere
systematisk tilgang.” (Bilag 39, l. 316), og denne systematiske tilgang øger produktiviteten.
Den systematiske tilgang kan især skabe effektivitet, når man som bureau har flere projekter kørende på
samme tid:
[...] i praksis, hvor der er noget, der skal løses, og der er syv opgaver, der kører samtidig og ind
over hinanden, og der er kunder der ringer osv. Så har du brug for at vide, at den her opgave
er i øjeblikket her, den er her, [...] (Bilag 42, l. 444-46)
Med tilføjelsen af konkrete metoder mener Morten desuden, at en model kan “ [...] øge effektiviteten voldsomt.” (Bilag 42, l. 396), idét et samlet katalog over metoder vil udgøre et konkret grundlag at tale ud fra, når
et projekt skal designes. Denne pointe understreges af Thomas, der argumenterer for, at selve udviklingen af
modellen skaber effektivitet, fordi det skaber en fælles forståelse:
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[...] når man skriver ting ned, så bliver vi ligesom nødt til at være enige om definitionen. Så
derfor hamrer vi en masse uoverensstemmelse ud, når vi har noget, der allerede er skrevet.
Derfor er det rart at have en model. (Bilag 42, l. 410-12)

6.6 Gatekeepers
I forbindelse med den øgede effektivitet er det relevant at diskutere, om modellen bør indeholde nogle tydelige indikationer af, hvornår man går fra den ene fase til den anden. Ifølge Morten er en af de største fordele
ved at arbejde ud fra en model nemlig, at man ved, “[...] hvornår noget starter og hvornår noget slutter.” (Bilag
42, l. 476), hvilket øger effektiviteten yderligere.
I sin nuværende form arbejder Nudgingmodellen med et ret liberalt syn på dette, idét der argumenteres for, at
designeren bevæger sig til den næste fase, når han har fået et tilfredsstillende udbytte af den aktuelle. Der kan
imidlertid argumenters for, at de meget løse kriterier for, hvornår man bevæger sig fra én fase til en anden,
ikke er optimale, hvis formålet med modellen er at skabe effektivitet. De udefinerede krav kan føre til usikkerhed og dermed forringet effektivitet. Således vil det måske øge modellens brugbarhed, hvis der introduceres nogle mere konkrete krav for, hvornår man kan eller skal bevæge sig fra én fase til en anden - lad os kalde
dem gatekeepere. Gatekeepere stiller i denne sammenhæng konkrete krav til, hvornår man har beskæftiget
sig tilstrækkeligt med én fase, og derfor skal bevæge sig videre til den næste. Samtidig kan gatekeepere sikre,
at designeren ikke bevæger sig videre fra én fase til en anden, uden at have opnået bestemte indsigter, der er
afgørende for den videre proces. Et eksempel på en sådan gatekeeper nævnes af Morten, der udpeger adfærdsreduktionen som en afgørende gatekeeper mellem modellens anden og tredje fase: “[...] hvis du ikke har
det, vi kalder en adfærdsreduktion, så kan du ikke komme ind i fase tre. Du kan ikke komme med en løsning
på et problem, der ikke er et adfærdsproblem.” (Bilag 42, l. 510-12).
Der kan omvendt argumenteres for, at tilføjelsen af gatekeepere i modellen vil virke kontraintuitivt i forhold
til den iteration mellem faserne, vi illustrerer med modellens iterationsbarre og som understøttes af Dalsgaards (2014) første og andet tema. Derudover beskriver Morten, at “[...] modeller er ofte bedre, hvis de ikke
er helt firkantede, så selvom det ville være rart at have én gatekeeper for hver fase, men så bliver det også lidt
mærkeligt, fordi man prøver at finde en.“ (Bilag 42, l. 526-28). Omvendt kan det argumenteres for, at indførelsen af gatekeepere vil tilføre modellen et konkret værktøj som set hos Dalsgaard (2014) med hans sjette
tema. Et sådant værktøj vil kunne hjælpe designeren til en mere effektiv proces. Derudover kan det antages,
at sådanne gatekeepere vil gøre modellen mere brugbar for mindre erfarne nudgedesignere.
Hvis vi vender blikket mod den praksis, som vi gennem hele specialet har tillagt afgørende betydning, vil
gatekeeperne nok også se anderledes ud her end i den ideelle proces, som modellen på mange måder også
repræsenterer. For ifølge begge bureauer er den ultimativt største gatekeeper altid budgettet: “Når vi har brugt
den tid, vi er blevet købt til, så sætter det en naturlig grænse for, hvornår vi bevæger os videre. “ (Bilag 41, l
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260-62). Så der kan også argumenteres for, at gatekeepere måske ville være gode rettesnore for processen,
men at disses betydning i praksis er reduceret, idét budgettet som regel udgør den største gatekeeper.

6.7 Et udgangspunkt for intern vidensdeling og læring
En tredje - og ifølge Morten den største - fordel ved arbejdet med en procesmodel er, at denne kan danne
grundlag for intern vidensdeling og læring. Morten argumenterer for, at en procesmodel “[...] ville hjælpe
utrolig meget, fordi den vil give os et udgangspunkt for vores diskussioner” (Bilag 42, l. 373-74). Samtidig argumenterer Morten for, at en procesmodel kan bidrage med et nyt niveau af dybde til de faglige diskussioner
hos TNC, idét disse kan foregå mere struktureret og på et grundlag, hvor alle ved præcis, hvad der diskuteres i
forhold til hvilken fase:
[...] man lærer meget af at høre på hinanden, men hvis det bare er en åben diskussion, så
bliver man nogle gange helt træt og får ikke så meget ud af det. Hvis vi lukker den og siger, nu
taler vi om vores analysefase, der er de her 11 måder, vi kan gøre det på, hvorfor er det nummer syv og ikke nummer fem? Så får man en fed, faglig diskussion. (Bilag 42, l. 399-403)
Dét at have en model over sine processer udgør desuden en fordel, når nye medarbejdere kommer til virksomheden, eller når man som hos DD arbejder med freelancere. Thor mener, at det at have en procesmodel
gør “[...] det nemmere, hvis vi hyrer folk udefra [...] Så ville det være skide smart og skide fint at kunne have
en og sige: Det er sådan, vi arbejder.” (Bilag 41, l. 339-43).

6.8 Modellen som begrænsning for arbejdet
Selvom der umiddelbart er mange fordele ved at arbejde ud fra en model, påpeger DD og TNC også enkelte
faldgrupper. Ved at arbejde ud fra en procesmodel risikerer man at overse aktiviteter, der kunne have været
gavnlige for projektet, “[...]fordi man kom[mer] til at fokusere snævert på at leve op til den og følge den for
meget.” (Bilag 42, l. 352-53). Selvom modellen ifølge Morten ikke kan begrænse arbejdet i praksis, påpeger
han dog en akademisk begrænsning:
Hvis vi snakker akademisk, så er der noget med, at vi mister måske vores åbenhed for problemet og alt muligt. Men i vores hverdag, når jeg taler praktisk og ikke så teoretisk, så ser jeg
absolut ikke nogen begrænsninger, jeg ser kun positive ting ved det. (Bilag 42, l. 427-29)
Det kan diskuteres, om denne begrænsede åbenhed over for problemet i så fald ikke ville være problematisk
i forhold til teorien i dette speciale. Både hos Dewey (1938), Schön (2004) og Dalsgaard (2014) ser vi et krav
om, at designeren skal være åben overfor såvel problemet som situationen og den løbende udvikling af disse.
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Ansvaret for, om en procesmodel virker begrænsende, placeres dog ifølge Morten hos de, der bruger den:
Så jeg tror, det kommer meget an på at se, hvordan du bruger den. Så hvis du bruger det til
sådan noget med at slå hinanden i hovedet med, hvilken fase, man er i, så kan det blive dumt.
Men hvis vi allesammen bare ved, at det er sådan her, vi gør det, og vi går igennem sådan her.
Så kan jeg oprigtigt ikke se nogle begrænsninger i praksis. (Bilag 42, l. 437-41)
Desuden kan modeller virke begrænsende, hvis de ikke rummer fleksibilitet nok til, at kundens behov prioriteres over modellens principper:
Det er jo klart, at hvis vi bliver sådan nogle fascister omkring faserne, så begynder det at
spænde ben for en. For det vigtigste er opgaven, og det vigtigste er, at kunden får en god
oplevelse. Hvis kunden får den bedste oplevelse af, at du springer en fase over eller at du hugger vurderingen ud, fordi de har allerede idégenereret, så vinder det. (Bilag 42, l. 460-64)
I denne forbindelse er det værd at referere til diskussionens afsnit 6.1.4, hvor fravalget af fx testfasen på den
ene side kan ses som hæmmende for produktionen af gyldig viden, men på den anden side kan ses som, at
modellen som redskab er i stand til at håndtere de problemer, vi har defineret.
Det kan endvidere diskuteres, om det at have en procesmodel kan have en begrænsende effekt på kreativiteten i processen: “Så der kan godt være nogle akademiske ting omkring tæmmet kreativitet og sådan noget,
[...]” (Bilag 42, l. 443-44). Dog mener Morten, at denne begrænsning opvejes af, hvor meget den struktur,
som en procesmodel giver, skaber af værdi i det daglige arbejde på bureauet: “[...] men i praksis, hvor der er
noget, der skal løses, og der er syv opgaver, der kører samtidig og ind over hinanden, og der er kunder der
ringer osv. Så har du brug for at vide, at den her opgave er i øjeblikket her, den er her.” (Bilag 42, l. 444-46)

6.9 Modellen som ramme for kreativitet
Som modsvar til ovenstående kan det diskuteres, om en model med sine begrænsninger i virkeligheden fremmer kreativiteten i stedet for at begrænse den. Thomas bidrager til denne diskussion med følgende citat:
Jeg er jo stor fan af tanken om, at restriktioner laver kreativitet. For hvis du stiller folk med et
åbent kanvas og en malerpensel og siger, du må male lige hvad du vil, så maler folk små tornadoer og kryds og bolle. Men hvis du siger, at du skal lave et hus, og du må kun bruge orange
og lilla, så maler folk noget, der rent faktisk er kreativitet. For kreativitet handler, for mig i
hvert fald, meget om at løse en opgave inden for en ramme. Og vi har altid en masse rammer.
Vi har tid og vi har penge, det er faste rammer. (Bilag 42, l. 451-56)
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Thomas bruger ovenstående definition af kreativitet til at argumentere for, hvorfor han ikke mener, at modellen har nogen begrænsende effekt på arbejdet med at skabe nudges: “ [...] men jeg tror heller ikke på, at der er
nogen teoretisk begrænsning, fordi den totale åbenhed er lammende for det menneskelige sind.” (Bilag 42, l.
457-58). Denne pointe kan sidestilles med Thaler og Sunsteins (2009) kritik af choice maximisation39 (s. 9),
hvor de argumenterer for, at for mange valgmuligheder kun gør det sværere for borgeren, at vælge det rigtige.

6.10 Modellen som midlertidigt redskab
Det fremgår tydeligt af ovenstående, at dét at have en model i mange tilfælde kan skabe værdi for bureauerne.
Et spørgsmål, der er værd at diskutere i denne sammenhæng, er imidlertid, hvor længe en model som Nudgingmodellen kan bevare sin relevans for bureauerne. Dette kan diskuteres i forhold til specialets pragmatiske
afsæt, der arbejder ud fra opfattelsen af “en foranderlig verden”, (Brinkmann, 2006, s. 30-31). For når verden
konstant forandres, hvor længe er en teori - eller model - så gyldig?
Hvis vi spørger Dalsgaard (2014), kan en teori som bekendt “[...] establish temporary stability in a given
situation” (s. 146). Men hvad der ligger i ordet temporary,40 tilbyder Dalsgaard (2014) ingen nærmere præcisering af. Det kan således diskuteres, om ikke feltets udvikling og dennes tempoet har en indflydelse på, hvor
lang tid denne midlertidige stabilitet gør sig gældende. Nudgebegrebet er med sin introduktion fra Thaler og
Sunstein i 2008 kun godt otte år gammelt, hvorfor feltet kan betegnes som forholdsvist nyt. At feltet er nyt
gør, at mængden af forskning og viden på feltet øges hurtigt i disse år. Især den del af feltet, som vi beskæftiger
os med i dette speciale - udviklingen af nudgingmodeller - er nyt, og det er derfor sandsynligt at antage, at
der følger en stor mængde af forskning på området over de næste år. Derfor er det ekstra vigtigt, at modellen
løbende udvikles og opdateres, så den fortsat kan afspejle det emergerende felt. Nudgingmodellens femte
fase lægger op til løbende evaluering og revidering. Denne aktivitet tilskrives ikke evnen til at kunne gøre
modellen eviggyldig, men bidrager til at forlænge modellens aktualitet.

6.11 Modellens forskellige fremtidige roller hos Decision Design og The
Nudging Company
I forbindelse med diskussionen af modellens indvirkning på bureauernes arbejde er det slutteligt relevant at
diskutere den rolle, som bureauerne giver udtryk for, at Nudgingmodellen kommer til at have i de respektive
bureauer fremover.

39
40

Dette oversættes til valgmaksimering
Dette oversættes til midlertidig
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Hos TNC har Morten allerede fra det indledende interview udtrykt et ønske om at arbejde med at kortlægge
bureauets metoder og processer, “[...] fordi hvis vi skal dygtiggøre os, så skal vi dygtiggøre os i vores metode,
[...]” (Bilag 39, l. 70-71). Morten understreger samtidig, hvor kompleks en opgave det er at optegne en proces:
[...] min erfaring det er netop det der med, [...] at man kan lave nok så mange bobler og
firkanter og flowcharts, men virkeligheden passer bare ikke ind i det lort. Så du er nødt til at
kunne hoppe rundt og have nogle pejlemærker på noget. (Bilag 39, l. 889-92)
I forbindelse med evalueringen af Nudgingmodellen giver Morten udtryk for, at denne får en aktiv rolle i det
fremtidige arbejde med processen i TNC:
Jeg kan sagtens se at vi kan bruge en eller anden form for afart af den, når I bliver færdig med
den. Om ikke andet så som et springpunkt, lidt længere fremme i processen, end der hvor vi
selv skulle starte. (Bilag 42, l. 573-75)
Med ovenstående udtrykker Morten en ambition om at fortsætte arbejdet med kortlægning af processen.
Hos DD kommer Nudgingmodellen til at spille en rolle som overbliksgivende værktøj: “I virkeligheden tror
jeg, at den viser den tilgang, vi allerede har. Det kan godt være, den kan hjælpe med, at der er nogle ting, man
ikke ville få med. Den er jo ret ligetil.” (Bilag 41, l. 152-54)
Derudover lægger DD vægt på den værdi, Nudgingmodellen kan skabe i forhold til deres kommunikation
med kunder: “[...] overfor kunder i formidlingen af vores arbejde er det brugbart at have sådan noget her.”
(Bilag 41, l. 165-66). Denne formidling af processen er værdifuld for DD: “Jeg tror, en af de ting, vi ikke har
været så stærke til i starten, det er at visualisere og formulere, hvad det egentlig er, vi gør. [...] Og det har været
en barriere overfor potentielle kunder.” (Bilag 41, l. 156-62).
I evalueringsinterviewene udtrykker DD og TNC således forskellige planer for, hvilken rolle Nudgingmodellen skal spille i deres respektive bureauer. Det kan diskuteres, om denne forskellige hensigt kan have noget
med virksomhedernes forskellige modenhedsniveau at gøre. I forbindelse med evaluering af processen nævner Morten, at man “[...]er nødt til at have en håndfuld projekter, før vi kan begynde at benchmarke tingene.” (Bilag 42, l. 272-73)“. Han understreger: “[...] hvis du skal vurdere, om en designproces har været god, så
synes jeg både du skal evaluere på projektet og benchmarke den op mod, hvad du ellers har oplevet.” (Bilag
42, l. 295-96). Denne refleksion over processen har endnu ikke været prioriteret så højt i TNC, “For vi har
ikke haft nok projekter. Men det synes jeg, vi begynder at have nu.” (Bilag 42, l. 277-78). Hos DD kan man
derimod argumentere for, at de stadig ikke har gennemført nok projekter til at evaluere på tværs af disse.
At Nudgingmodellen kan spille forskellige roller i de to bureauer understreger dens fleksibilitet og evne til at
tilpasse sig forskellige praksisser i tråd med pragmatismen.
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6.12 Delkonklusion 6 - Hvordan påvirker det designprocessen at have en
procesmodel?
Ovenstående diskussion bidrager med et relevant perspektiv på modellens berettigelse samt behovet for
sådanne redskaber i det hele taget.
Til spørgsmålet om, hvordan det påvirker designprocessen at have en procesmodel, argumenteres der for en
stor overvægt af fordele. En procesmodel bidrager med intern værdi i form af struktur, øget effektivitet og
bedre faglig dialog. I den eksterne dialog bidrager en procesmodel med en struktureret beskrivelse af processen og et værktøj til at beskrive og prisfastsætte forskellige produkter med kunden. Dog risikerer disse fordele
at miste deres betydning, hvis designeren holder sig for entydigt til modellens faser og ikke tillader fleksibilitet. I sådanne tilfælde risikerer designeren at overse kundens behov eller aktiviteter, der kunne have været
gavnlige for processen. Hertil kommer at modellens fremtidige gyldighed, i et ungt og hurtigt voksende felt,
også afhænger af designeren og dennes evne til at opdatere modellen i takt med verdens fortsatte udvikling.
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Kapitel 7: Konklusion
Som svar på specialets problemformulering, Hvordan kan vi udvikle en procesmodel, der kan hjælpe professionelle i deres komplekse arbejde med design af nudges?, har vi gennem dette speciale udviklet Nudgingmodellen. Nudgingmodellen bidrager med en konkret tilgang til arbejdet med at designe nudges. Mens de
overordnede faser skaber overblik over processen, skaber aktiviteterne og de tilhørende metoder en konkret
fremgangsmåde for designeren.
Nudgingmodellen er udviklet på baggrund af indsigter fra specialets teoretiske ramme såvel som vores
analyse af eksisterende nudgingmodeller og de professionelle praksisser i nudgingbureauerne The Nudging
Company og Decision Design. Med udgangspunkt i Peter Dalsgaards principper for design thinking og pragmatisme argumenterer vi for, at Nudgingmodellen kan forstås som en model, der faciliterer en designproces.
I forbindelse hermed behandler vi Deweys inquirybegreb. Vi argumenterer for, hvordan Nudgingmodellen
er et resultat af dette speciales inquiry og derfor kan forstås som gyldig viden. Samtidig argumenterer vi for,
at Nudgingmodellen ligeledes faciliterer en inquiryproces, og derved hjælper designeren til at håndtere en
emergerende verden. Med udgangspunkt i fem af Daniel Moodys kriterier for visuel kognitiv effektivitet
argumenterer vi desuden for, hvordan modellens visuelle udformning effektivt repræsenterer processen.
Med udgangspunkt i det pragmatiske krav om, at viden for at være gyldig skal være afprøvet i praksis, er
Nudgingmodellen vurderet på baggrund af sin evne til at håndtere praksis. Den første version af Nudgingmodellen er således blevet evalueret i praksis hos både The Nudging Company og Decision Design. Med udgangspunkt i evalueringen er Nudgingmodellen revideret, så den nu i endnu højere grad afspejler og hjælper
den praksis, som de professionelle arbejder i.
Svaret på, hvorvidt modellen kan hjælpe professionelle i deres komplekse arbejde med design af nudges,
findes i specialets afsluttende diskussion, hvor der opstilles en række argumenter for, hvorfor en procesmodel bidrager positivt til arbejdet med design af nudges. En procesmodel bidrager med intern værdi i form af
struktur, øget effektivitet og bedre faglig dialog, og i den eksterne dialog bidrager en procesmodel med en
struktureret beskrivelse af processen og et værktøj til at beskrive og prisfastsætte forskellige produkter overfor
kunden.
I specialets diskussion fremlægges endvidere ambitioner for, hvordan Nudgingmodellen kan udvikles efter
afslutningen af nærværende speciale. Det håber vi, at den bliver. For at Nudgingmodellen skal blive ved med
at kunne håndtere en verden, der er i konstant udvikling, må denne nødvendigvis også udvikles kontinuerligt. Det er vores håb, at The Nudging Company og Decision Design arbejder videre med modellen og
reviderer dens udformning i overensstemmelse med deres praksis, så den i endnu højere grad kan hjælpe
dem i arbejdet med design af nudges.
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