
  

In Nudge we trust 

En kvalitativ studie om Systembolagets digitala nudging 

 Ahmad Abdelrahman & Sam Candia 

Lunds universitet  
Institutionen för strategisk kommunikation 

Examensarbete för kandidatexamen 

Kurskod: SKDK02 
Termin:  Vårterminen 2016 
Handledare:Asta Cepaite Nilsson 
Examinator: Nils Gustafsson  
 
 



Abstract · Sammanfattning 

In nudge we trust 

The purpose of this study is to generate knowledge concerning how digital nudging 

functions as an integrated part of Systembolaget’s marketing communication. The 

study intends to clarify the difficulties following an integration of digital nudging 

since it may hinder an organization’s trust building. A qualitative approach has been 

applied and the empirical material consists of observations and interviews. Consid-

erations affecting attitudes towards digital nudging were identified through a con-

sumer perspective. With a qualitative thematization of the empirics we identified 

differences and similarities to previous research regarding nudging. Themes were 

put in relation to theory where a dialog is conducted with the empirics. The results 

indicate an acceptance of a paternalistic Systembolag, which contradicts with pre-

vious research regarding paternalism. Furthermore the results show that organiza-

tional trust is effected by whether a digital nudge is subtile or transparent. Due to 

the complexity of the integration of digital nudging a holistic perspective is neces-

sary for its implementation. Thus, a consideration of the interplay between an or-

ganization and contextual factors is necessary for digital nudging. 

 

Keywords: nudging, digital nudging, paternalism, trust, strategic communication, 

integrated marketing communication 
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Sammanfattning 

In nudge we trust 

Den här studien syftar till att skapa förståelse för hur digital nudging fungerar som 

en integrerad del av Systembolagets marknadskommunikation. Studien ämnar att 

klargöra utmaningarna med en integrering av digital nudging då den kan utgöra ett 

hinder för organisationers förtroendeskapande. Studien utgick från ett kvalitativt 

angreppssätt och empirin utgörs av observation och intervjuer. Utifrån ett konsu-

mentperspektiv undersöktes faktorer som påverkar upplevelsen av en digital nudge-

intervention. Genom en kvalitativ tematisering av empirin identifierades diskrepan-

ser, samt likheter till tidigare forskning om nudging. Teman sattes i relation till teori 

där en dialog förs med empiri. Resultaten tyder på en acceptans av ett paternalistiskt 

Systembolag, vilket inte går i linje med tidigare forskning gällande paternalism. 

Vidare visar resultaten på att förtroendet för en organisation påverkas av huruvida 

en digital nudge är subtil eller transparent. Eftersom en integrering av digital nud-

ging i organisationers varumärkeskommunikation är en komplex process krävs ett 

holistiskt perspektiv innan implementering. Det vill säga, hänsyn till en samverkan 

mellan organisation och kontextuella faktorer är nödvändig vid digital nudging. 

 

 

Nyckelord: nudging, digital nudging, paternalism, förtroende, strategisk kommuni-

kation, integrerad marknadskommunikation 
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1. Inledning  

1.1 Inledning 

Att göra det lätt att göra rätt. Människan har svårt att gå från vilja till handling. 

Viljan att göra det rätta valet finns ofta, utmaningen ligger i att få denna vilja att 

mynna ut i konkreta handlingsmönster. Ett exempel är hur majoriteten av rökare 

är medvetna om att beteendet är skadligt men ändå fortsätter att röka (Naturvårds-

verket, 2014). För att påverka individer mot önskvärda beteenden har den relativt 

nya disciplinen Nudging utvecklats. Enligt Naturvårdsverket (2014) finns en väx-

ande insikt om att åtgärder behöver riktas mot individers konsumtionsbeteende. 

Det i syfte att hjälpa individer att fatta bättre beslut för sig själva och för samhället 

i stort. Nudging kan beskrivas som ett medel för att nudga, det vill säga knuffa, 

människor mot önskvärda beteenden. Målsättningen med nudging är att designa 

beslutsmiljöer som främjar ett visst beteende utan att använda ekonomiska incita-

ment eller att individens fria vilja inskränks. När sådana beslutsmiljöer formas 

handlar det helt enkelt om att flytta beslutet närmare beslutssituationen (UR Sam-

tiden, 2016). Samtidigt har nudging en inneboende etisk problematik eftersom 

nudge-insatser tenderar att påverka individens autonomi omedvetet. Nudging ut-

går generellt från nudge-verktyg som exempelvis: inramning och förenkling av 

information; förändringar i den fysiska miljön; bruk av sociala normer och föränd-

ring i standardalternativ (Schneider, Vom Brocke & Weinmann, 2015).   

Nudging har hittills ansetts som en slags mjuk förmyndarmentalitet utövad av 

beslutsfattare. Individers beslutsmiljöer manipuleras med syfte att främja beteenden 

som exempelvis en hälsosammare matkonsumtion eller ökat röstdeltagande. Ur ett 

annat perspektiv, inte minst inom marknadsföringen har nudging ansetts vara sub-

tila medel för att mildra gapet till så kallade nanny states. Dessa förmyndare har 

traditionellt ansetts vara myndigheter som genom aggressiva eller instruktiva medel 

försökt styra medborgare mot ett beteende som bäst främjar förmyndarens intresse 

(Chriss, 2015). Gemensamt för de interventioner som benämns nudging är att de 
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har som utgångspunkt att styra folk mot ett positivt beteende, exempelvis mot en 

hälsosammare livsstil.  

1.2 Problemformulering 

Baksidan med nudging har hamnat i skymundan av dess positiva effekter. Oavsett 

om en nudge-intervention har ett positivt syfte går den att ifrågasätta eftersom indi-

viders föreställningar, tolkningar av information samt värderingssystem sällan är 

homogena. Kritiska röster har likställt nudge-interventioner med manipulation ef-

tersom sådana insatser tenderar att påverka individens beslut omedvetet. Nudging 

implementeras i såväl fysisk som i digital miljö. Dessa två miljöer kan inte likstäl-

las, då andra förutsättningar gäller för digital nudging. Schneider et al. (2015) menar 

att digital nudging kan skräddarsys utifrån identifierade egenskaper hos konsumen-

ten. Eftersom forskning inom digital nudging befinner sig i ett tidigt skede finns en 

efterfrågan att klargöra de teoretiska mekanismer som ligger till grund för nudging 

i en digital miljö. Framförallt efterfrågas kunskap om hur digital nudging kan an-

vändas för att bygga informationssystem som servar särskilda syften (Schneider et 

al. 2015). Det är relevant att undersöka nudging ur ett strategiskt kommunikations-

perspektiv eftersom disciplinen har kommit att bli en del av organisationers mark-

nadsföringsinsatser (Entis, 2014). Ett outforskat område är huruvida digital nudging 

kan integreras i organisationers varumärkeskommunikation. Eftersom det finns en 

misstro mot nudging kan dess integrering utgöra ett hinder för organisationers för-

troendeskapande. När hänsyn tas till konsumentattityder gentemot digital nudging 

möjliggörs en djupare förståelse för hur verktyget påverkar föreställningen om va-

rumärket. 

Jessica Sandervig jämför i sin studie Kommunikation i social marknadsföring - 

Matmodeller i grundskolemiljöer (2016) skillnader mellan traditionell marknadsfö-

ring och nudging. Sandervig (2016) menar att en klar skillnad är att marknadsfö-

ringen syftar till att maximera vinsterna för företag medan nudging strävar efter vad 

som är bäst för konsumenter. Distinktionen kan dock ifrågasättas eftersom Jessica 

Gelman, vice president för kund- och marknadsstrategi hos The Kraft Group menar 

på att nudging har blivit allt mer dominerande inom marknadsföringen. Genom att 
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använda algoritmer identifieras egenskaper och beteenden hos konsumenten. In-

formationen kan sedan användas för att kommunicera, beröra och förändra beteen-

den till organisationers fördel (Entis, 2014).  

Branding är ett medel för att skapa och upprätthålla attityder med hjälp av en 

integrerad kommunikationsmix (Fill, 2011). Därför kan nudging, om använt på rätt 

sätt, utgöra ett värdefullt kommunikationsverktyg. En beslutsmiljö inom ett inform-

ationssystem kan inte presenteras neutralt. Det betyder att människan alltid nudgas 

mer mot ett beteende i förhållande till ett annat. Kahneman (2013) menar att ett 

beslut i hög grad påverkas av hur de aktuella valmöjligheterna presenteras. Med 

utgångspunkt i att beslut inte kan presenteras neutralt kan den som skapar besluts-

miljön anses vara en beslutsarkitekt (Thaler, Sunstein & Balz, 2010).  

Systembolaget är ett exempel på en organisation som formulerar kommunikat-

ionsinsatser för en hälsosammare alkoholkonsumtion genom en begränsning av 

densamma. Eftersom Sunstein (2015) menar på att en statlig paternalism visat sig 

vara särskilt ovälkommen är Systembolaget intressant att undersöka. Kritiken rotar 

sig i att individer har rätt att ta självständiga beslut, även om sådana beslut kan vara 

skadliga för dem själva. Det går att argumentera för att om individer väljer att agera 

irrationellt bör det endast vara deras angelägenhet. Huruvida offentliga tjänstemän 

har rätt att lägga sig i vuxna människors individuella beslut kring hälsa, sex och 

ekonomi har ifrågasatts (Sunstein, 2015). Hur organisationen aktivt arbetar med 

kommunikationsinsatser inom hälsofrågor är även det intressant eftersom många 

interventioner av sådan art kan anses vara marknadsföringsinsatser (Guttman, 

2000). Detta är något som höjer bekymmer gällande till vilken utsträckning det är 

legitimt att använda övertalande strategier för uppnå ett mål. Ifall interventionen 

uppfattas inskränkande på individens autonomi uppkommer en etisk problematik 

som eventuellt kan skada förtroendet för organisationen. Utöver den etiska proble-

matiken kan det uppfattas kontraproduktivt att ett statligt bolag säljer alkohol sam-

tidigt som det försöker begränsa alkoholkonsumtionen. 
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1.3 Syfte & frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka och fördjupa kunskapen om hur digital nudging an-

vänds som ett integrerat verktyg i en statlig aktörs varumärkeskommunikation. För 

att skapa en förståelse för hur verktyget påverkar förtroendet för statliga organisat-

ioner är en förståelse för konsumentattityder gentemot digital nudging grundläg-

gande. Med en fördjupning i digital nudging och dess utmaningar avser studien att 

fungera vägledande för framtida nudge-interventioner. Studiens frågeställningar är 

av deskriptiv, såväl som av fördjupande karaktär:   

 

  

1. Vilka konsumentattityder finns till ett paternalistiskt Systembolag? 

2. Hur påverkas förtroendet för Systembolagets varumärke av digitala  

nudge-interventioner? 

3. Hur integreras digital nudge i Systembolagets marknadskommunikation? 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien har tillämpat ett kommunikativt perspektiv på den tvärvetenskap-

liga disciplinen nudging. Med utgångspunkt i att digital nudging kan användas som 

ett verktyg för varumärkesbyggande har studien avgränsats till fältet Strategisk 

kommunikation. Undersökningen bortser från Systembolagets nudging i fysisk 

miljö och har avgränsats till att endast undersöka Systembolagets digitala nudging. 

Även om Systembolagets nudge-interventioner i fysisk miljö är intressanta att un-

dersöka, har en avgränsning till digital miljö varit rimlig för studiens syfte. En av-

gränsning har gjorts till empiri från Systembolagets hemsida, samt intervjuer med 

individer från Lund och Malmö-området. Den tidsmässiga avgränsningen berör 

Systembolagets hemsida under vårterminen 2016, perioden 1/4-25/5.  

1.5 Presentation av fall 

Systembolaget är ett statligt svenskt bolag som sedan 1955 haft monopol på butiks-

försäljning av alkohol (Systembolaget, 2016). Systembolaget är den enda svenska 
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aktör som får sälja starköl, vin och sprit till privatpersoner. Personer över 20 år får 

handla i de 436 butiker som finns i landet. Målsättningen är att erbjuda alkohol och 

att samtidigt minimera de skador på individ och samhälle som alkohol medför. 

Systembolaget skiljer sig därför på flera punkter från övrig handel, där ekonomisk 

vinst prioriteras högre. Varken i butikerna, via reklam, eller på hemsidan försöker 

Systembolaget uppmana kunden till köp. Det innebär till exempel att mängdrabatt 

inte ges, samt att butikerna håller stängt under tidpunkter då folk generellt är beru-

sade. Systembolaget uttrycker även en vilja att verka för förbättring av människors 

liv och miljö runt om i världen. Sedan starten har verksamheten förändrats på flera 

punkter och det var först i början av 1990-talet som konsumenterna anförtroddes att 

själva gå runt i butiken och välja dryck (Systembolaget, 2016). Systembolaget ar-

betar aktivt för att belysa farorna med alkohol, samt att uppmuntra till hälsosamt 

drickande. Under åren har Systembolaget drivit en rad kampanjer, till exempel 

Spola kröken som under 70-talet nådde ut till nio av tio svenskar (Systembolaget, 

2016). Systembolaget har skapat appen Promillekollen som ska hjälpa personer att 

inte dricka för mycket. Appen har fått stor uppmärksamhet och laddats ner över en 

miljon gånger.  



 

6 

 

 
2. Tidigare forskning 

Det saknas forskning som undersöker nudging i en digital kontext. Däremot finns 

ett större forskningsbidrag gällande attityder till nudging, bidrag som ligger till 

grund för en vidare utveckling av digital nudging. I det här kapitlet redogörs för 

tidigare forskning som berör digital nudging, samt attityder till nudging. 

2.1 Digital nudging 

I sin rapport Digital Nudging redogör Christoph Schneider, Jan Vom Brocke & 

Markus Weinmann (2015) för digital nudging. En egen definition görs av det rela-

tivt outforskade området digital nudging: ”As the use of user interface design ele-

ments to guide people’s choices or influence users’ inputs in online decision envi-

ronments” (Schneider et al., 2015, s.1). 

Författarna beskriver svårigheterna för användare i digitala miljöer att upp-

täcka hur infrastrukturen påverkar deras beslutsfattande (Schneider et al., 2015). 

Det beror på att de presenterade valmöjligheterna ramas in och döljer ett underlig-

gande syfte. Eftersom det inte är möjligt att presentera val på ett neutralt sätt påver-

kas användarens beslut alltid genom digital nudging åt något håll. Det sker oavsett 

om implementerare av nudge avser att påverka ett beslut eller inte.  

Vidare belyser författarna forskningsförslag inom digital nudging som inte 

blivit tillräckligt utforskade. Från ett beteendeperspektiv har digital nudging ofta 

setts som en förlängning av nudging. Viss forskning motbevisar dock denna för-

längning eftersom människor tenderar att reagera olika på fysisk- respektive digital 

nudging. Eftersom forskning inom digital nudging är sällsynt eftertraktas kunskap 

rörande hur digital nudging kan förbättra förmågan att bygga informationssystem 

som servar särskilda syften. Nudging i en digital miljö skapar nya möjligheter. Ex-

empelvis menar författarna att digital nudging gör det möjligt att skräddarsy nudgar 

till specifika publiker. Avslutningsvis framhåller författarna att digital nudging kan 

användas till att forma hemsidor enligt användarens egenskaper.   
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2.2 Attityder till nudging 

I artikeln Between complacency and paternalism: Ethical controversies over in-

fluencing political and consumer choice av Thomas Hove (2012) diskuteras i vilken 

utsträckning praktiker inom utbildning, samhällsvetenskap och marknadsföring kan 

förbättra människors konsumtionsbeslut. Hove (2012) undersöker i vilken utsträck-

ning praktikerna kan antas besitta en företrädande kunskap om vilka beslut som är 

bäst för andra individer. Dessutom syftar studien till att undersöka vilka typer av 

påverkan som kan anses vara effektiva, önskvärda eller etiskt kontroversiella. För 

att möjliggöra en sådan undersökning behöver, enligt Hove (2012) underliggande 

faktorer som social status, ohälsosamma konsumtionsvanor med mera undersökas. 

 För att undersöka konsumtionsvanor utgår Hove (2012) framförallt från be-

greppen paternalism och självbelåtenhet. Paternalism, iden om förmyndarskap, blir 

en fara när experter antar att deras expertis ger dem rätt att ge konsumenter direktiv 

i konsumtionsbeslut. Därav tillskrivs konsumenter en falsk medvetenhet när de i 

själva verket styrs mot ett visst konsumtionsbeteende. Självbelåtenhet å andra sidan 

blir en fara när experter uppfattar att den sociala världen är oföränderlig. Hove 

(2012) diskuterar dessa faror utifrån två perspektiv. Det första perspektivet utgår 

från att vi människor har en förmåga att agera rationellt. Ett underliggande anta-

gande för perspektivet är uppfattningen att individer kan upprätthålla en rationalitet 

på egen hand när de tar politiska eller konsumtionsbeslut. I motsats till detta antar 

det andra perspektivet att människor antingen inte har förmågan att agera rationellt, 

eller att de enkelt undantrycks av mäktiga beslutsfattare, institutioner och strukturer 

(Hove, 2012). Perspektiven åtskiljs alltså som rationellt respektive icke-rationellt 

handlande.  

 

Nudge; en knuff i rätt riktning? Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars 

attityder till nudge av Bergfelt & Öqvist (2015) är en studie om allmänhetens atti-

tyder till nudging med utgångspunkt i acceptans och inskränkning av det fria valet. 

I synnerhet har attityder till pro-self nudgar undersökts, vilka fokuserar på privat 

välfärd. Vidare undersöktes pro-social nudging, vilka fokuserar på samhällets väl-

färd. 

  Bergfelt & Öqvist (2015) utgick, i syfte att undersöka attityder till nudging, 

från tre påträngandegrader. Dessa påträngandegrader har kategoriserats utifrån grad 
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av påträngande på individens autonomi. Undersökningen syftade dessutom att un-

dersöka huruvida individuella skillnader i världssyn påverkar attityder till nudging. 

Via en enkätundersökning fick respondenter ta ställning till ett antal nudge-scena-

rier i en kontext rörande miljö, rökning och pension.  

Studiens resultat visade ett majoritetsstöd för acceptans för nudgar. Däremot 

upplevdes en fjärdedel av exemplifierade nudge-scenarier som inskränkande på in-

dividens fria val. Dessutom visade resultaten att de individer med en individualist-

isk världssyn accepterade nudging till en lägre grad än dem med en kollektiv sådan. 

Avslutningsvis indikerar resultaten att det inte finns någon vedertagen föreskrift för 

hur en nudge bäst ska utformas. Bergfelt & Öqvist (2015) betonar att detta faktum 

är fundamentalt för att kunna nyansera teorin om nudging som policyverktyg och 

för att kunna genomföra effektiva nudgar i framtiden.  

 

Gidon Felsen, Noah Castelo & Peter B. Reiner (2013) testar i sin studie Decisional 

enhancement and autonomy: public attitudes towards overt and covert nudges hy-

potesen att öppna beslutsmiljöer med en hög nivå av medvetenhet kring beslutsfat-

tande accepteras i högre grad än en förtäckt sådan. Castelo et al. (2013) ställer sig 

kritiska mot föreställningen att nudging är oproblematiskt. Kritik riktas mot att im-

plementerare av nudging utgår från att de tror sig veta vad som är bäst lämpat för 

individen baserat på objektiva mätningar av möjliga beslutsalternativ. Castelo et al. 

(2013) menar att ett sådant antagande åsidosätter andra icke-kännbara faktorer bi-

dragande till fattat beslut, exempelvis individens värderingar. I studien exemplifie-

ras hur en nudge för ett större pensionssparande bland anställda implementerades i 

organisationer. Istället för att aktivt gå med i ett pensionssparande var pensionsspa-

randet förinställt. Individen behövde istället ta ett aktivt beslut i att gå ur pensions-

programmet för att sluta investera pengar. En sådan nudge motiveras med att den 

främjar ett beteende som är till individens fördel. Castelo et al. (2013) argumenterar 

istället för att en sådan nudge, trots att den rent objektivt ökar individens framtida 

förmögenhet, eventuellt kommer inskränka individens värderingssystem. Ett sådant 

pensionssparande kommer möjligen inte överensstämma med de värderingar en har 

till att investera. Således bör ett beslut i att inte ingå i programmet inte anses vara 

ett sämre beslut än det förinställda valet. Det finns alltså en oundviklig spänning 

mellan hänsyn till individens autonomi och de potentiellt positiva utfallen med fat-

tat beslut, både för individen och samhället (Blumenthal-Barby & Burroughs, 
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2012). Det är därför av intresse att avgöra i vilken utsträckning mottagare av nudgar 

accepterar att vissa beslutval presenteras i syfte att väljas före andra. (Castelo et al. 

2012; Castelo et al. 2013; House of Lords Science and Technology Select Commit-

tee, 2011).  

Castelo et al. (2013) utgick från hypotesen om att en öppen påverkan accepteras 

i högre grad än en dold påverkan. I resultatet finns stöd för hypotesen för nudge-

scenarier som berör shopping, mat, motion- och investeringsbeslut. Under inga om-

ständigheter föredrog respondenter en undermedveten påverkan framför en med-

veten påverkan.   

Den dominerande kritiken i debatten om nudging ligger i antagandet om att på-

verkan av beslut per automatik kränker individens förmåga att fatta oberoende be-

slut. Castelo et al. (2013) menar dock att det finns skäl till att ifrågasätta detta ge-

neraliserade antagande. En dold påverkan kan göra intrång på individens förmåga 

att fatta självstyrande beslut. Dock kan en dold påverkan som utmynnar i beslut 

som ligger i linje med en högre nivå av önskvärt beteende förstärka individens auto-

nomi (Trout, 2005). Det sker särskilt vid tillfällen då målgruppen veterligen vill ha 

hjälp med ett givet beteende. Huruvida individens autonomi reduceras eller för-

stärks av specifika manipulationer i beslutsmiljö eller ifall det beror på kontexten 

är frågor som är öppna för framtida forskning (Castelo et al. (2013).   
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3. Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för analysen. 

Inledningsvis görs en djupdykning i nudging i relation till paternalism, som följs av 

ett avsnitt kring nudging i en digital miljö. Följaktligen finner läsaren ett avsnitt 

som tar upp olika påträngandegrader av nudging. Därnäst diskuterar vi förtroen-

deskapande för organisationer och tar slutligen upp integrerad marknadskommu-

nikation (IMC). Avslutningsvis knyts den teoretiska referensramen ihop med en 

sammanfattning av samtliga avsnitt.  

3.1 Paternalism & nudging 

Paternalism handlar om hur institutioner inskränker på individens frihet genom att 

styra beteenden mot det som antas vara bäst för individen eller gruppen (Coons & 

Weber, 2013). Lagen om bilbälte samt åldersgräns för köp av alkohol är två exem-

pel på paternalistiska interventioner som har syftet att hjälpa individen att skydda 

sig själv. Begreppet används främst i samband med statliga aktörer men även icke-

statliga aktörer kan utföra paternalistiska insatser. Vilken aktör som står bakom en 

paternalistisk intervention är av betydelse för hur insatsen tolkas av individen. Till 

exempel tolkas interventioner från den privata sektorn generellt inte som något ne-

gativt. När staten eller andra officiella förmyndare genomför liknande paternalist-

iska insatser möts de däremot med en skepsis (Sunstein, 2015). 

 Paternalism rättfärdigas med att individer inte alltid är kapabla att handla i 

enlighet med vad som är bäst för dem själva. Individen kan till exempel vara im-

pulsiv, stressad eller ta kortsiktiga beslut (Sunstein, 2015). Syftet med paternalism 

är därför att skydda individen från att skada sig själv och andra (Bergfelt & Öqvist, 

2015). Sunstein (2015) uppmärksammar dock ett antal nackdelar som följd av 

paternalismens inskränkande på friheten. En grundläggande kritik mot paternalism 

är att individen är mest lämpad att själv avgöra vad som är bäst för hen. Vidare 

kritiseras paternalism utifrån intentionen att motverka individens misstag. En sådan 
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kritik rotar sig i att misstag är en naturlig händelse som bidrar till lärande och ut-

veckling. Detta innebär till exempel att misstag vid slarvig kosthållning eller dåliga 

dryckesvanor ur ett långt perspektiv kan vara utvecklande för individen. På samma 

sätt utgår kritiken mot statlig paternalism från att institutioner inte kan veta bättre 

än individen själv när de kommer till dennes handlande (Sunstein, 2015). 

 Paternalistiska insatser som lag på bältesanvändning och förbud för min-

deråriga att dricka alkohol är exempel som inskränker individens rätt till självbe-

stämmande. Dessa exempel skiljer sig från nudging eftersom individen, med nud-

ging alltid har möjligheten att fatta självständiga beslut. Som ett resultat av att dessa 

inte kan likställas utvecklade Thaler & Sunstein (2008) begreppet libertariansk 

paternalism. Med libertariansk paternalism förespråkas styrande interventioner som 

inte begränsar individens valmöjlighet (Coons & Weber, 2013). Libertariansk 

paternalism, eller nudging om så vill, handlar om styrande interventioner som inte 

fråntar individens fria val. Libertariansk paternalism försöker därför ta hänsyn till 

individualitet genom att underlätta för irrationella individer att ta fördelaktiga be-

slut, samtidigt som interventionen mot de rationella individerna minimeras 

(Sunstein, 2015). Således tar sådana interventioner hänsyn både till irrationella och 

rationella individer. I motsats till libertariansk paternalism existerar hård paternal-

ism, vilken fråntar individens självbestämmanderätt. 

3.2 Nudging & Digital nudging 

Som tidigare nämnt har nudging framförallt kommit att syfta till de processer och 

insatser som görs för att styra individer mot vissa önskvärda beteenden. Till exem-

pel kan nudge-insatser styra individer mot att bli mer hälsosamma eller miljövän-

liga. Nudging är ett tvärvetenskapligt ämne som baseras på bland annat beteende-

ekonomi, kognitiv vetenskap och organisationspsykologi. Effektiva nudge-insatser 

baseras således på kunskap från flera fält vilket gör dess praktiserande än mer kom-

plicerat. Teorin har visserligen vunnit allt större inflytande men inom forskningen 

råder fortfarande delade meningar eftersom effektiviteten av nudging motbevisas 

av tankegångar inom till exempel ekonomisk teori (Schneider et al., 2015). Teorin 

om The Economic Man utgår från att individen alltid är rationell i sitt handlande 

vilket motsäger utgångspunkterna för nudging som istället betonar individens irrat-

ionalitet (UR, Samtiden, 2016). Nudging kan i många fall utgöra ett effektivt och 
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viktigt komplement till redan existerande styrmedel så som lagar, regler och normer 

(UR, Samtiden, 2016).  

Thaler & Sunstein anses vara pionjärer för nudging och efter publicering av 

boken Nudge: improving decisions about Health, Wealth and Happieness, (2008) 

fick ämnet ett uppsving. Författarna hävdar till och med att nudging kan vara en 

effektivare metod för påverkan jämfört med lagstiftning.  

Projektet Clean City Footprints som genomfördes i Köpenhamn är ett ex-

empel på hur nudging kan fungera i praktiken. Studier visade att var tredje dansk 

ibland skräpar ner samtidigt som 90 procent av befolkningen var bekymrade över 

nedskräpning (iNudgeyou, 2012). Detta visar en diskrepans mellan befolkningens 

önskade beteende och deras faktiska handlande. Gröna fotsteg målades med en rikt-

ning mot 1500 av stadens soptunnor. Projektet avsåg att förenkla beslutet att slänga 

skräp i soptunnan. När resultatet av experimentet jämfördes med den tidigare ned-

skräpningen kunde man konstatera att insatsen lett till att nedskräpningen minskade 

med 46 procent. I detta fall visade sig nudging vara ett effektivt komplement när 

existerande styrmedel, så som lagar inte visat sig vara tillräckliga.  

Det är viktigt att betona att digital nudging inte kan likställas med nudging 

som sker i fysisk miljö. Schneider et al. (2015) menar att individens beteende skiljer 

sig mellan den digitala och fysiska världen, sådana skillnader har även identifierats 

för nudging. Till exempel anses standardalternativet i den fysiska världen som ett 

effektivt alternativ medan ett standardalternativ i den digitala världen tenderar att 

analyseras och väljas bort (Schneider et al., 2015). Eftersom Internet och andra di-

gitala medier tar upp allt mer tid av människors vardag blir även dessa plattformar 

viktiga platser för påverkan. Inom digitala plattformar blir det uppenbart att nud-

ging genomsyrar hela arkitekturen och designen (Schneider et al., 2015). Alla pro-

cesser och prioriteringar har skapats av en designer som på ett eller annat sätt styr 

användaren. Nudge-insatser som sker offline tenderar att rikta sig mot den stora 

massan, med en förhoppning om att alla ska kunna nudgas med samma effekt. I den 

digitala världen används verktyg som personifiering, individanpassning och real-

tidsspårning. Den digitala miljöns flera alternativ innebär att digital nudging inne-

håller fler möjligheter än nudge-insatser som sker offline (Schneider et al., 2015). 
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3.3 Tre påträngandegrader av nudging 

Robert Baldwin belyser i sin artikel From regulation to behavioural change: Giving 

nudge the third degree ett behov av att utvidga teorin kring nudging. Baldwin 

(2014) menar att gränser behöver dras mellan olika grader av nudge. Nudging va-

rierar beroende på i vilken utsträckning den påverkar individers autonomi som be-

slutsfattare. Det är enligt Baldwin (2014) nödvändigt att skilja mellan tre nivåer av 

en sådan påverkan. Han argumenterar för att nudging måste kategoriseras och åt-

skiljas efter nivåer med grund i att etiska och praktiska problem är olika för respek-

tive nivå. Dessutom menar Baldwin (2014) att en sådan kategorisering är avgörande 

för implementering av effektiva och accepterade nudgar. Baldwins (2014) tre olika 

nivåer av nudging är:  

3.3.1 Påträngandegrad låg 

Första nivån respekterar individens beslutsfattande autonomi och uppmuntrar ett 

reflexivt resonemang. En sådan nudge begränsas ofta av att den består av en enkel-

riktad information. Utmärkande är att individen har möjlighet att fatta ett beslut som 

baseras på reflektion snarare än på känsla. Ett exempel på nudging av påträngande-

grad låg är en påminnelse i form av “Din prenumeration går ut om fem dagar”. 

Nudging enligt exemplet möjliggör för individen att ta ett informerat beslut utan att 

inskränka dennes självstyre. 

3.3.2 Påträngandegrad medel 

Andra nivån bygger på en begränsning av möjligt beteende eller viljemässig hand-

ling. Det sker utifrån strävan att uppnå en partiskhet i beslutsfattandet. I kontrast till 

förstå nivån av nudging innebär den andra nivån en större påverkan på individens 

förmåga till självstyre. Nudge-interventionen syftar till att få individen att acceptera 

nudgen och dess intentioner med en begränsad medvetenhet. Det är dock viktigt att 

poängtera att trots att en sådan nudge har intentionen att forma ett beslut har indi-

viden förmåga att via reflektion förstå iscensättandet av nudgen och sedan göra ett 

aktivt val i att antingen acceptera eller missvisa den. Exempel på en nudge av 

påträngandegrad medel är ett standardalternativ som antar ett samtycke till organ-

donation (Bergfelt & Öqvist, 2015).  
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3.3.3 Påträngandegrad hög 

Tredje nivån involverar, i högre utsträckning, en beteendemanipulation än tidigare 

nivåer. En inramning av beslutsmiljön kan användas i syfte att forma individens 

beslut och preferenser. Baldwin (2014) menar att en sådan inramning är motstånds-

kraftig mot individens möjlighet till reflektion vid beslutsfattande. Eftersom en så-

dan nudge blockerar individens möjlighet till att använda reflektion blir det i princip 

omöjligt för individen att bortse från nudgen. Exempel på nudge av hög påträngan-

degrad: En kampanj som förespråkar hälsosammare kost väljer att fokusera på de 

negativa associationer som finns med en ohälsosam kost. “Äventyra inte din form, 

skippa skräpmaten!”. I exemplet ovan kommer en reflektion hos individen med stor 

sannolikhet att ha utseende i fokus och åsidosätta en reflektion om vilka eventuella 

uppoffringar hen gör med sitt val. Nudge-insatsen påverkar därför individens auto-

nomi på en högre nivå då den anspelar på den känslomässiga kraft som associerar 

dålig kost med ett sämre utseende.   

Baldwins (2014) kategorisering av tre påträngandegrader är tämligen ny 

inom disciplinen. Därför har ännu inte Baldwins kategorisering etablerats i den nor-

mativa diskussionen om nudging. Bergfelt & Öqvist (2015) visar emellertid kate-

goriseringens användbarhet genom sin undersökning.    

 

3.4 Förtroende 

Förtroende utgör en stark drivkraft för att skapa kundlojalitet och bygga varumärke. 

Förtroende är en föränderlig beståndsdel som påverkas av flertalet faktorer. Det 

finns dock en utbredd syn på förtroende som en statisk egenskap hos organisationer 

(Beslin & Reddin, 2004). Förtroende kan beskrivas som den viktigaste faktorn i 

relationen mellan varumärke och konsument. Padua (2012) menar att förtroende 

inte endast kan förstås utifrån relationen mellan kund och organisation. Den utom-

stående kontexten måste också tas i beaktning.  

Förtroende kan konkretiseras och bli mer lättförståeligt när begreppet bryts 

ner till mindre komponenter. Beslin & Reddin (2004) menar att faktorer som ärlig-

het, respekt och att be om hjälp är viktiga för att bygga förtroende. Samtidigt fram-

håller Fivelstedt & Kronmar (2011) att förtroende byggs med insyn, öppenhet och 
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ansvarstagande. Mühl (2014) presenterar ett antal dimensioner som tillsammans ut-

gör en organisations förtroende. Uppdelningen har dock kritiserats av författare som 

Spreitzer & Mishra (1999), då de anser att vissa faktorer är alldeles för snarlika för 

att åtskiljas. Till exempel kan dimensionen integritet anses vara synonymt med öp-

penhet och ärlighet (Mühl, 2014).  

Mühl (2014) tar upp ett antal olika dimensioner av förtroendeskapande. 

Mühl (2014) tar bland annat upp att förtroende bör byggas på tolerans. Tolerans 

handlar, i det här fallet, om en acceptans av individens intressen. Tolerans är av 

sådan vikt att om organisationens tolerans för sina intressenter brister så riskerar 

även andra dimensioner att försämras. Vidare diskuterar Mühl dimensionen intent-

ion och huruvida de intentioner som en organisation gör faktiskt gynnar dess intres-

senter (Mühl, 2014). Intention kan kompliceras i en statlig organisation. Det ef-

tersom en statlig organisations intresse kan hamna i konflikt med intressenters, det 

vill säga medborgares, förväntningar. En organisation som präglas av öppenhet tar 

hänsyn till olika grupper och individers perspektiv. Transparens utgör behovet av 

att kommunicera öppet med sina intressenter. Nödvändigt för en sådan öppenhet är 

att organisationer innehar en kompetens i att vara tillräckligt kvalificerade för att 

genomföra en specifik uppgift eller roll. Om kompetensen är hög klarar företaget 

att utföra de aktiviteter som intressenter förväntar sig (Mühl, 2014). Mühl argumen-

terar för att integritets-dimensionen fyller en funktion som transparens inte gör. In-

tegritet inrymmer en grad av Fariness vilket handlar om huruvida konsumenterna 

upplever att organisationen behandlar sina intressenter jämlikt.  

Statliga organisationer, så som Systembolaget, arbetar aktivt med att för-

bättra sitt förtroende. Det råder dock delade meningar om hur förtroendet för stat-

liga organisationer ska tolkas. Kramer & Cook (2004) menar att förtroende gente-

mot organisationer kräver att individen innehar en frihet att fatta autonoma och opå-

verkade beslut. Individen fråntas ofta sin frihet i mötet med statliga organisationer 

eftersom de arbetar med förutbestämda och formaliserade beslut. Enligt Kramer & 

Cook (2004) får detta följden att förtroendet sjunker. Med utgångspunkt i deras ar-

gumentation finns en problematik i att applicera teorier som bygger på en fri mark-

nad på statliga organisationer eller monopol. Hänsyn bör därför tas till att förtroen-

deskapande vid statliga organisationer är annorlunda än på den fria marknaden (Ju-

stitiedepartementet, 2008).   
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3.5 Integrerad marknadskommunikation (IMC) 

En integrerad marknadskommunikation (IMC) är ett tillvägagångsätt inom mark-

nadsföring med syfte att sammanföra alla beståndsdelar av en kommunikationsin-

sats. En sådan marknadsföring intresserar sig för insatser designade för att kommu-

nicera en organisations marknadsföringsstrategi och taktik (Fill, 2011). Ur ett mark-

nadsföringsperspektiv ligger drivkraften för IMC i relationsskapande, samt i att 

skapa gemensamma värderingar. För att organisationer ska kunna inneha en posit-

ion som förbättrar förtroende och engagemang, måste den externa kommunikat-

ionen upplevas konsekvent och koordinerad, inte minst för att undvika informat-

ionsöverflöd och missförstånd (Fill, 2011).  

  IMC syftar till att förse mottagaren med en serie av meddelande som möj-

liggör för dem att förstå varumärkets värderingar (Fill, 2011). Kommunikationen 

blir för organisationen ett medel för att utforma specifika meddelanden och att in-

fluera beteenden i de relationer de vill skapa. Ett integrerat tillvägagångssätt bör i 

så hög utsträckning som möjligt kommunicera ett enhetligt budskap. Dessa med-

delanden menar Fill (2011) bör vara enkla att tolka och ge mening. Det för att möj-

liggöra en tolkning av varumärket inom en relationell kontext, samt att uppmuntra 

till avsedda beteenden som organisationen vill rota hos sina konsumenter. Quach & 

Thaichon (2015) menar på att en organisation som vill förändra beteende hos sina 

konsumenter påverkas direkt av huruvida de lyckas tillämpa en IMC eller inte. 

Dessutom behöver en organisation som vill använda IMC ha en förståelse för att 

konsumenter mottar meddelanden om varumärke från en rad olika källor. Att ta 

tillvara på den här kunskapen är ett avgörande steg mot att förbättra sin marknads-

kommunikation.  

Enligt Kitchen & Burgman (2010) har organisationer ofta en otillräcklig kun-

skap om deras marknad. En bestående problematik är att meddelande är linjära, där 

samma design av meddelande appliceras för alla medier. Kritiskt för en lyckad im-

plementering av IMC är enligt Burgman & Kitchen (2015) 1. Att varje kommuni-

kationsinsats syftar till att ändra beteende hos konsumenten. 2. Ett utsida-in och inte 

insida-ut-tillvägagångssätt bör appliceras på kommunikationsinsatserna. Imple-

menteringen bör alltså utgå från konsumentens perspektiv och inte tvärtom. 3. Väle-

tablerade relationer mellan konsument och organisation är av stor betydelse. Dessa 

relationer måste tas hand om för att upprätthållas.  
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Med hjälp av sin kommunikationsmix skapar organisationer en varumärkes-

image. En varumärkesimage är den uppfattning konsumenter har av ett varumärke, 

dess produkter och deras service (Han, Hyun & Kim, 2011). Det här är inte någon-

ting som en organisation innehar utan det existerar i konsumentens medvetande, 

vilket direkt påverkar konsumentens förväntningar (Keller, 2008). Således är varu-

märkesimage ett resultat av antingen organisationens kommunikationsmix eller in-

direkt genom kontakt med konsumenter som så småningom leder till konsument-

förväntningar (Shank & Langmeyer, 1994).   

En universell överenskommelse för vad som ska integreras i en sådan kommu-

nikation saknas dock. Framförallt beror frånvaron av en sådan gemensam förståelse 

på en avsaknad av empiriska bevis eller forskning inom området. Vad som ska vara 

integrerat blir problematiskt att besvara enligt Fill (2011), så länge det saknas en 

gemensam uppfattning om vilka element som behöver integreras.  

Teknologi har gett marknadsföringen större möjligheter till insikter om konsu-

mentbeteenden, attityder, samt känslor gentemot varumärket. Detta har möjliggjort 

för en mer precis och insiktsfull kommunikation. Dock är endast en närvaro av tek-

nologi inte tillräcklig för en effektiv kommunikation. En integrering av teknologi i 

organisationens strategi för informationssystem, måste i sådana fall även integreras 

i organisationens övergripande marknadsföringsstrategi. En implementering av tek-

nologi inbegriper utveckling av hemsidor, intranät, databaser och digitala kam-

panjer. Dessa teknologiska verktyg kan vara effektiva, med förutsättningen att de 

utvecklas inom ett integrerat ramverk och inte självständigt (Fill, 2011).  

3.6 Sammanfattning & reflektion av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen diskuterar först nudging i relation till paternalism. Ett 

tydliggörande görs gällande skillnader mellan paternalism utövad av statliga myn-

digheter i kontrast till privata organisationer. Tidigare forskning visar att det finns 

en skepsis gentemot statliga myndigheter som beblandar sig i individers privata an-

gelägenheter. Sunstein (2015) förespråkar den relativt nyetablerade grenen liberta-

riansk paternalism vilken som sådan legitimeras i att den inte fråntar individens 

förmåga till handlingsautonomi.  

Därefter följde ett avsnitt om nudging i en digital miljö där vi uppmärksammar 

framförallt skillnader mellan nudging i fysisk och i digital miljö. Att valarkitekturer 
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i digitala miljöer har en stor påverkan på de val vi tar diskuteras och uppmärksam-

mas som en av utmaningarna för digital nudging. Vidare går vi in på Baldwins 

(2014) kategorisering av tre olika påträngandegrader för nudging. Påträngandegrad 

beror på nudgens utformning. Hur pass påträngande interventionen uppfattas vara 

kan eventuellt påverka förtroendet för implementerare av nudgen.  

Därefter följer en teoretisk redogörelse för förtroendeskapande. Här beskrivs 

hur förtroende från intressenter är betydande för att en organisation ska fungera väl. 

Ett förtydligande görs om att förtroende inte endast bygger på relationen mellan 

konsument och organisation, utan även på dimensionella och kontextuella faktorer. 

Vidare sätts förtroende i relation till statliga myndigheter vilket visat sig vara kom-

plext. Kramer & Cook (2004) menar att förtroende gentemot organisationer kräver 

att individen innehar en frihet att fatta autonoma och opåverkade beslut. Individen 

fråntas ofta denna frihet i mötet med statliga organisationer som arbetar med förbe-

stämda och formaliserade beslut. Den teoretiska referensramen avslutas med en re-

dogörelse för integrerad marknadskommunikation (IMC). Här betonas behovet av 

hur organisationers externa kommunikation måste vara konsekvent och koordine-

rad, inte minst för att undvika informationsöverflöd eller missförstånd. Det är en 

förutsättning för att inneha en position som förbättrar förtroende och engagemang.  

Det finns ingen forskning att tillgå som berör digital nudging inom fältet Stra-

tegisk kommunikation. Det bör även tilläggas att teorier om nudging och paternal-

ism främst utgått från ett amerikanskt perspektiv, vilket inte nödvändigtvis betyder 

att de kan appliceras universellt. En medvetenhet om detta har funnits när teorin 

satts i relation till empirin.  

 IMC och förtroendeskapande har inte digital nudging som gemensam utgångs-

punkt och har inte tidigare kombinerats som förklaringsmodeller. Det här ligger till 

grund för varför avsnitten redogörs för på en mer övergripande nivå. Istället kom-

mer utgångspunkternas förhållande till digital nudging att fördjupas i analysen. 
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4. Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska förfaringssätt. Inledningsvis 

redogörs det för studiens vetenskapsteoretiska ansats. Därefter beskrivs och moti-

veras de urvals- och insamlingsmetoder vi använt oss av. Följaktligen beskrivs hur 

observation och intervjuer genomförts, för att avslutas med en reflektion kring våra 

metodval.   

4.1 Ansats 

I studien ville vi undersöka individuella perceptioner och tolkningar och därför har 

ett kvalitativt förhållningssätt tillämpats. Att få tillträde till en sådan kunskap är 

enligt Bryman (2012) inte möjligt med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Eftersom 

vi intresserat oss för mottagarnas tolkning och förståelse har vi haft en hermeneutisk 

utgångspunkt. Enligt perspektivet existerar det inte en ensidig förståelse som kan 

säkerställas av sändaren utan förståelsen uppkommer först när meddelandet når 

mottagaren (Åkerström, 2014). Vidare poängterar Bryman (2012) att hermeneuti-

kens centrala idé bygger på att forskaren vid analys av text måste utgå från textför-

fattarens perspektiv. Dessutom behöver forskaren ta hänsyn till hur sociala och hi-

storiska kontexter påverkar det empiriska resultatet. Ansatsen lämpar sig därför för 

studiens syfte då vi ämnat att fånga upp den variation av tolkningar som kan göras 

av individer. Enligt den kvalitativa ansatsen kan vi inte mäta exakta erfarenheter 

och tankegångar hos respondenterna.  

Trovärdigheten i samband med det kvalitativa förhållningssättet kan därför kri-

tiseras då resultat inte kan generaliseras till en större population (Kvale & Brink-

mann 2014). Fördelarna med tillvägagångssättet är dock att det ger en frihet i em-

pirin vilket innebär att svårmätbara element så som kroppsspråk och ordval kan tas 

i beaktning och göra analysen djupare. Samtidigt innebär tillvägagångsättet en fara 

eftersom vi som forskare blir det bärande mätinstrumentet i studien (Merriam, 

1994). Intervjuare och forskare har en aktiv roll i den process när “verkligheten” 
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konstrueras. Det beror på att språket är mångsidigt och kontextuellt vilket möjliggör 

för olika tolkningar (Eksell & Thelander, 2014). 

 Det finns lite forskning som berör digital nudging, vilket innebar en osäker-

het rörande vad empirin skulle leda till. Det föll sig därför rimligt att ha en abduktiv 

ansats, vilken är lämplig vid situationer av ovisshet. I en abduktiv process, växel-

verkar en induktiv ansats med en deduktiv (Robson, 2011). Med ansatsen minskar 

risken för att våra tolkningar utelämnar variationer av data eftersom det sker ett 

växelspel mellan teori, empiri och analys (Yin, 2009). Metoden öppnar upp för fler 

informationskällor vilket ökade studiens tillförlitlighet och möjliggjorde en upp-

täckt av nya perspektiv och insikter av digital nudging (Robson, 2011).  

4.2 Urvalskriterier 

För att säkerställa en variation i urvalet kategoriserades respondenterna utifrån föl-

jande kriterier: kön, ålder och sysselsättning. Med dessa kriterier kunde vi reflektera 

över hur fördelningen påverkat bredden av vår analys. Målsättningen var att ha en 

så stor variation i vår population som möjligt, vilket innebär en spridd fördelning 

mellan kön, ålder och sysselsättning. Vidare lyfter Merriam (1994) fram att urvalet 

måste göras så att man lär sig så mycket som möjligt. Därför använde vi oss av ett 

typfallsurval, vilket innebär att vi utvecklade en egenskapsprofil baserad på krite-

rier (Merriam, 1994). Följande kriterier fastställdes: 1. Har erfarenhet av att köpa 

varor online. 2. 20 år eller äldre. Personer som uppfyllde kriterierna blev således 

av lika stort intresse för undersökningen. Intentionen med typfallsurvalet var att få 

fram de som bäst kunde bidra till vår studie, samt sortera bort irrelevanta personer. 

Att undersöka attityder till Systembolagets digitala nudging blir svårt, om inte 

omöjligt om informanten helt saknar erfarenhet av online-shopping.  

 Urvalet utgick delvis från en kontinuerlig urvalsprocess, vilket innebär att 

nya respondenter valdes ut baserat på den empiri som redan samlats in (Merriam, 

1994). Eftersom vi under arbetsprocessen såg tendenser som tydde på en homoge-

nitet i urvalsgruppen försökte vi motverka det genom att hitta respondenter med 

olika egenskaper. Eftersom flera var uppvuxna i Sverige och uttryckte en gemen-

sam acceptans för Systembolaget ville vi undersöka möjligheten att bredda empirin 

genom att ge personer med olika bakgrund större utrymme i urvalet, exempelvis 
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individer som inte vuxit upp i Sverige. Med hjälp av personer i vår sociala omgiv-

ning tog vi kontakt med möjliga respondenter. För att inte påverka undersökningens 

trovärdighet var vi noggranna med att inte ha någon personlig kännedom om de 

personer vi intervjuade. En mättnadsprincip tillämpades för att avgöra när det em-

piriska materialet var tillräckligt stort. Insamling av empiri upphörde när centrala 

tendenser, teman och budskap återkom utan att leda till nya insikter.  

4.3 Kvalitativa metoder  

4.3.1 Fallstudie 

Merriam (1994) menar att ett avgränsat system är en avgörande faktor för huruvida 

en fallstudie är en lämplig metod för det som avses att undersökas. För att nå en 

ökad kunskap om en statlig aktörs digitala nudging används Systembolaget som ett 

avgränsat system.   

  I avseende att söka insikt och tolkning av problemformuleringen motiveras 

valet i att genomföra kvalitativa intervjuer. Vi har i vår studie utgått från Beckers 

(1986) refererad i Merriam (1994) definition av fallstudie:   

 

“Att komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter man studerar och att man ska 

kunna utveckla generella teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen och 

det sociala skeendet” (s.25) 

 

Slutsatser av undersökningen är av deskriptiv karaktär, det vill säga att beskriv-

ningen av den företeelse vi studerat ämnat att vara tät och omfattande. Att en be-

skrivning är tät innebär att det är en fullständig beskrivning av det som studerats 

(Merriam, 1994). Kännetecknande för vår studie, liksom alla fallstudier, är en strä-

van mot att finna detaljerad kunskap om ett begränsat antal fall (Heide & Simons-

son, 2014). 
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4.3.2 Observation 

För att placera digital nudging i en kontext utgick vi från ett tolkande angreppssätt 

i form av etnografisk observation. En observation av Systembolagets hemsida ge-

nomfördes i syfte att identifiera tre digitala nudge-scenarier enligt definitionen:  

“Digital nudging”as the use of user interface design elements to guide people’s 

choices or influence users’ inputs in online decision environments.” (Schneider et 

al., 2015, s.1). Identifiering av scenarier gjordes för att undersöka konkreta exempel 

på hur digital nudging används som ett verktyg för att kommunicera Systembola-

gets syfte: “Vi säljer alkohol. Och begränsar alkoholproblemen” (Systembolaget, 

2016). Dessutom kategoriserades scenarierna enligt Baldwins (2014) tre nivåer av 

påträngandegrad. Inspirerade av Bergfelt & Öqvist (2015) metodval för att under-

söka attityder till nudging fick våra respondenter ta ställning till tre nudge-scenarier. 

Resultat av observationen presenteras enligt tabellen nedan i 5.1 Resultat.  

 

Nudge-intervention Beskrivning Påträngande-

grad 

1.   

2.   

3.   

 

 

Observationen har i metodologiskt förfaringssätt dels använts för att identifiera hur 

digital nudging används som ett kommunikationsverktyg, och dels i ett avgränsat 

syfte för att fungera som underlag för efterföljande intervjuer. Ambitionen med en 

kombination av genomförd observation och intervjuer är, som Eksell & Magnusson 

(2014) beskriver, att återskapa aktörernas världsbild. Syftet är inte att dra en slutsats 

om en sann världsbild, utan snarare att skapa en bild som uppmärksammar de stu-

derades egen perception av digital nudging. Att vi använder oss av observation är 

således inte en fråga om en metodtriangulering, vilket innebär att olika metoder 

används för att besvara samma fråga. Observationen har istället varit en bas som 
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kompletterats av kvalitativa intervjuer för att fördjupa förståelsen för digital nud-

ging (Eksell & Magnusson, 2014).  

4.3.3 Kvalitativ intervju 

För att förstå digital nudging ur den intervjuades perspektiv genomfördes semi-

strukturerade intervjuer. Tonvikten i sådana intervjuer ligger i att fördjupa sig i re-

spondentens upplevelse av det som undersöks (Kvale & Brinkmann 2014). Semi-

strukturerade intervjuer möjliggör för samtalet att röra sig fritt och öppnar därmed 

upp för oförutsedda insikter. En sådan struktur har sin fördel i att den förhindrar att 

forskaren begränsas av en på förhand bestämd väg (Merriam, 1994). Med frågor 

sökte vi att klargöra respondenternas upplevelse eller attityd till digital nudging. 

Intervjuer är en väl lämpad teknik för insamling av uppgifter som troligen skulle 

vara otillgängliga med hjälp av metoder som experiment eller enkätundersökningar 

(Blaxter, Hughes, & Tight, 2010). Målet med intervjuer är att ge respondenten en 

frihet att beskriva sina upplevelser. Våra tolkningar och definitioner av digital nud-

ging har dock låtit styra intervjufrågorna, vilket kan ifrågasätta huruvida vi lyckats 

undvika att påverka respondenters tolkning (Kvale & Brinkmann 2014).  

Genomförda intervjuer har varit av socialkonstruktivistisk karaktär. Ett social-

konstruktivistiskt förhållningssätt betraktar intervjun som ett samtal mellan två eller 

flera parter som aktivt konstruerar kunskap om undersökt fenomen (Kvale & Brink-

mann 2014).  

4.3.4 Genomförande av intervjuer 

Åtta stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med ett urval av män och 

kvinnor i åldern 23-60. För att kontrollera vår intervjuguide och testa dess teman 

genomfördes en pilotstudie. Med hjälp av den kunde vi omformulera frågor som 

var av svårbegriplig karaktär, samt sortera bort frågor som för studiens syfte var 

irrelevanta. Samtliga intervjuer genomfördes vid utspridda tidpunkter under april 

månad, 2016. Tidsomfång per intervju varierade mellan 30-45 minuter och spelades 

in med mobiltelefon och transkriberades kort därefter. Med fördel i att vi var två 

forskare tog den ena rollen som intervjuare medan den andra var observatör. Den 

av oss som agerade observatör hade dock friheten att inflika med frågor eller kom-

mentarer när det var nödvändigt.  
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Bryman (2012) belyser vikten av att ta hänsyn till etiska aspekter av en intervju. 

Medvetna om att intervjuer kan vara av känslig karaktär försökte vi skapa en inter-

vjuprocess som kändes trygg för respondenten. Intervjun bör därför genomföras på 

en plats där respondenten känner sig trygg (Wibeck, 2010). En sådan trygghet ef-

tersträvades då intervjuerna genomfördes hemma hos respektive respondent. En in-

tervjuguide fungerade som en översikt för de ämnen som skulle täckas, samtidigt 

uppkom nya frågor under samtalen. Vårt omdöme och känslighet låg till grund för 

hur strikt vår intervjuguide skulle följas under intervjusamtalet. Huruvida frågorna 

i studien är avgjorda på förhand och bindande eller öppna för förändring beror på 

studien i fråga (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjufrågorna strukturerades enligt 

de teman som skulle undersökas. Teman i genomförda intervjuer bestod av: gene-

rell information om respondenten, attityd till statliga myndigheter, attityd till 

Systembolaget, digital nudging och förtroendeskapande, samt digital nudging som 

varumärkesskapare. Vid formulering av intervjufrågor har som rekommenderat av 

Kvale & Brinkmann 2014 (2014) frågor av ledande karaktär, varför-frågor och 

ja/nej- frågor undvikits i den mån det varit möjligt.  

För att undvika att respondenternas svar påverkades av undersökt fenomen an-

vändes ett kringgående angreppssätt med indirekta frågor för intervjuerna, det vill 

säga att syftet med studien inte presenterades förrän intervjun var slut. En tratteknik 

(Kvale & Brinkmann 2014) användes för intervjun där först allmänna frågor ställ-

des om Systembolaget för att få en uppfattning om respondentens generella attityd 

till Systembolaget. För att avslutningsvis undersöka attityder och förtroende för 

Systembolaget med specifika frågor, i relation till identifierade nudge-scenarier. En 

användning av en indirekt intervjuteknik måste enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

sättas i relation till etiska riktlinjer för informerat samtycke. En förenklad version 

av syftet med studien presenterades därför för den intervjuade innan intervjun på-

börjades med en försäkran om att förbli anonym. Vid intervjuns slut förklarades 

studiens syfte utförligt för att försäkra oss om att den intervjuade inte hade några 

invändningar mot att dennes tankar och tolkningar användes som empiri. 

För att kontinuerligt utveckla våra intervjuer fanns det efterföljande analyssta-

diet i åtanke under insamlingen av empiri. Empirin sorterades fortlöpande vilket 

skapade ett ramverk för analysens olika avsnitt (Kvale & Brinkmann 2014).  
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4.4 Analysmetod 

För analys av empiri har vi tagit avstamp i Charmaz (2006) refererad i Rennstam & 

Westerfors (2015) idéer om grundad teori. Charmaz (2006) menar på att grundad 

teori inte bör vara ett verktyg för att upptäcka teorier utan snarare för att konstruera 

teorier. En förutsättning för detta var att skapa ett rikt och detaljerat material. Dess-

utom förespråkar Charmaz (2006) en problematisering av fältet under interakt-

ionen, det vill säga att samtidigt som insamling av data sker så adderas nya problem 

och insikter. I så stor utsträckning som möjligt bör forskaren därför anpassa sig efter 

fältet och utveckla nya frågor och inte endast söka svar på de frågor som initialt 

formulerats.  

 Samtidigt var det nödvändigt att börja någonstans, vi lät oss inspireras av 

Herbert Blumer (1969) refererad i Rennstam & Wästerfors (2015), genom att under 

datainsamlingen använda oss av senzitizing concepts. Senzitizing concepts tar 

främst avstamp i vår förförståelse av det studerade fenomenet nudging. Exempel på 

senzitizing concepts var vid undersökning av attityder till Systembolaget misstro 

mot statlig paternalism och förtroende för statliga myndigheter. Därefter kan det 

beskrivas som att fältet fick “agera”. Huruvida begreppen blev bestående i analysen 

berodde på om de var synliga i transkriberingar. De begrepp som i efterhand visade 

sig vara irrelevanta ersattes med mer relevanta begrepp (Rennstam & Wästerfors, 

2015).  

 En följd av att samtalen under intervjuerna rörde sig fram och tillbaka, samt 

över olika teman, var att det uppstod en mindre oreda i transkriberingar. För att 

underlätta analysen sorterades empirin. Rennstam & Wästerfors (2015) menar på 

att det inte finns någon metod som per definition är den rätta för sortering av 

material, snarare är metodval öppet.  

 Genom granskning av transkriberingarna grupperades och tematiserades 

likartade ord som en grund för analysen och dess huvudsakliga rubriker. Därefter 

sorterades nyckelorden i färgkoder som antingen positivt eller negativt betingade 

för att finna diskrepanser till vad tidigare forskning rörande nudging bidragit med. 

 Vid granskning av kvalitativt material bör forskarens blick vara så fri som möj-

ligt från förväntningar och förgivettagna föreställningar. Analytikern sorterar dock 

aldrig sin empiri förutsättningslöst då dennes blick är formad av teori, det vill säga 

tidigare inläsning, men också av brist på inläsning (Rennstam & Wästerfors, 2015). 
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För att undvika att vår empiri blev för präglad av tidigare teorier och kategorise-

ringar var det av vikt att umgås förutsättningslöst med vårt material. Utan ett upp-

märksammande av nya infallsvinklar finns risk för att ingenting nytt produceras 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). När empirin sorterats och kategoriserats reduce-

rades kategorierna. En kategorisering förutsätter inte att samtliga kategorier ska an-

vändas i analysen. Genom att reducera materialet kunde vissa kategorier uteslutas 

eftersom de inte ansågs vara relevanta för studiens syfte. En reducering var nöd-

vändig eftersom en presentation av samtlig empiri riskerar att skapa en utspridd och 

poänglös forskning. Dessutom strävar en kvalitativ analys efter att tillföra djupa 

skildringar som tillför en ny förklaring. Forskaren bör alltså undvika ytliga skild-

ringar som inte är av uppseendeväckande art (Rennstam & Wästerfors, 2015). Nya 

sorteringar och kategorier sattes i den mån det var möjligt i kontrast till andra fors-

kares perspektiv och kategoriseringar. En sådan strävan har möjliggjort för att tyd-

liggöra tendenser av digital nudging som hittills inte varit synliga.  

4.5 Metodreflektion    

Utifrån hermeneutikens utgångspunkt har vi varit medvetna om att mänsklig förstå-

else är kontextuell, med hänsyn till både omgivning och tid (Kvale & Brinkmann 

2014). För att komma respondenternas världsbild så nära som möjligt måste dem 

därför förstås i sin kontext. Betydelsen av samma ord skiftar när olika personer 

använder det i sin personliga kontext. Eftersom vi forskare är den viktigaste faktorn 

vid datainsamling och analys bör det inte bortses från den möjliga påverkan våra 

tolkningar haft på resultatet (Merriam, 1994). 

En potentiell kritik mot vår studie är att vi gjort en explorativ undersökning 

snarare än en experimentell sådan. Det kan hävdas att trovärdigheten hade ökat om 

personerna själva hade upplevt scenarierna istället för att ha få dem beskrivna. Ett 

experiment kräver dock att forskaren har möjlighet att manipulera de undersökta 

variablerna (Merriam, 1994). Eftersom nudging bygger på en omedveten påverkan 

blir det därför svårt att undersöka ämnet utifrån förtroendebyggande utan att avslöja 

nudge-interventionerna. Dessutom hade det varit svårt att testa scenarier i sin verk-

liga miljö. Det hade krävt att respondenter nyligen använt Systembolagets hemsida 

och dessutom stött på de exakta nudge-scenarierna som undersökts. Det är dessu-

tom problematiskt med nudge-experiment eftersom resultat från ett experiment inte 
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kan generaliseras till ett annat sammanhang eller till en bredare population. Det 

beror på komplexiteten av mänskligt beteende och den mångfald av faktorer som 

påverkar utfallet (Naturvårdsverket, 2014).  

Det finns lite forskning att tillgå kring nudging som utgår från ett svenskt per-

spektiv. En del teorier och utgångspunkter är inte nödvändigtvis direkt applicerbara 

i en svensk kontext. Det här anser vi inte nödvändigtvis vara ett problem. Tidigare 

forskning och kunskap möjliggör för en förståelse av empirin. Att det finns ett kun-

skapsgap gällande den svenska kontexten ser vi snarare som en möjlighet till att 

förse forskningen med ett bidrag.  

Det är viktigt att både vi som forskare och vår undersökning inger trovärdighet. 

Bryman (2012) belyser en problematik då kvantitativa kriterier så som reliabilitet 

och validitet appliceras på en kvalitativ undersökning. För att skapa trovärdighet 

för vår undersökning har vi därför utgått från Lincoln & Gubas (1985) kriterium 

Trustworthiness som kan användas för att värdera hur god den kvalitativa under-

sökningen är. Perspektivet inbegriper aspekter som kan härledas till den kvantita-

tiva undersökningen men som har anpassats till ett kvalitativt utförande. Pålitlighet 

har uppnåtts genom att ha en tydlig arbetsstruktur, vilket gjort det möjligt att gå 

tillbaka och granska information från olika stadier i processen. Transkriberingar, 

anteckningar och observationer finns tillgängliga. I enlighet med överförbarhet var 

vi medvetna om att kvalitativa undersökningar innebär begränsade möjligheter för 

generalisering. Med hänsyn till undersökningens storlek och urval blir det därför 

inte möjligt att generalisera till en större grupp. Avslutningsvis vill vi dessutom 

klargöra att det inte funnits några underliggande intentioner med vår studie. Forsk-

ningsprocessen har därmed inte drivits av några utomstående incitament, som till 

exempel ekonomiska drivkrafter.  
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5. Analys 

I analysavsnittet görs en djupgående redogörelse för studiens empiriska material 

samt de resultat som framkommit. I 5.1. Resultat presenteras analys av empiri, som 

ligger till grund för analysens olika rubriceringar. Resultatet indikerar på att ett 

paternalistiskt Systembolag når en högre acceptans än vad tidigare forskning indi-

kerar på. Dessutom visar resultatet en åtskillnad mellan individ- och samhällsnivå 

för digital nudging. Ett samhällsperspektiv på nudging prioriteras framför ett indi-

vidperspektiv. Vad som dock framkommer är att Systembolagets interventioner 

upplevs onyanserade och åsidosätter människors olikheter. Avslutningsvis diskute-

ras digital nudging ur ett förtroendeperspektiv och problematiserar en integrering 

av densamma i Systembolagets marknadskommunikation. Benämning i form av 

“R” följt av intervjunummer används vid citering av respondenternas svar. 

5.1 Resultat  

På Systembolagets hemsida kunde vi via observation finna interventioner med 

påträngande grad låg och medel men inte hög. Scenarier med tillhörande påträng-

andegrad presenteras i tabell 1 på nästa sida. Scenario 1 har kategoriserats enligt 

påträngandegrad medel med motiveringen att interventionen syftar till att få indivi-

den att acceptera nudgen och dess intentioner med en begränsad medvetenhet. Ett 

kriterium för påträngandegraden är att individen kan reflektera och göra ett aktivt 

val i att antingen acceptera eller missvisa interventionen.   

 Scenario 2 kategoriserades enligt påträngandegrad medel med motiveringen att 

interventionen försöker skapa en partiskhet i beslutet. Dessutom syftar nudgen till 

att få individen att acceptera interventionen och dess intentioner med en begränsad 

medvetenhet. Slutligen kategoriserades scenario 3 under påträngandegrad låg med 

motiveringen att en sådan nudge ofta begränsas av att den består av en enkelriktad 

information. Dessutom uppmuntrar interventionen till ett reflexivt beslutsfattande. 

Det var dock intressant att flertalet respondenter associerade scenario 3 med var-
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ningsbilder på cigarettpaket, som enligt Bergfelt & Öqvist (2015) kategoriseras un-

der påträngandegrad hög. Faktum kvarstår dock att interventionen inte kan anses 

partisk i sin framställning och har således kategoriserats under första nivån.  

Balwdins (2014) tre påträngandegrader har fått utrymme i studien, med grund i 

att Bergfelts & Öqvists (2015) resultat visar att det finns en större acceptans till 

nudging ju lägre nivå av påträngandegrad nudgen i fråga är kategoriserad under. 

Detta har därför varit intressant att undersöka vidare, även om vår studies metodo-

logiska förfaringssätt inte är jämförbart med Bergfelts & Öqvists (2015) studie om 

svenskars attityd till nudging. Följande nudge-scenarier identifierades:  

 

Tabell 1 

Nudge Beskrivning Påträngandegrad 

1. Alkoholfritt alternativ re-

kommenderas på hemsidan 

alltid med betyget 5/5, oavsett 

maträtt. 

Under ”Vad passar till” på Systembolagets 

hemsida rekommenderas alkoholfria alternativ 

alltid med betyget 5/5, oavsett maträtt. För alko-

holhaltiga drycker är betygsättningen mer selek-

tiv.  

Se bilaga 1. 

 Medel 

2. Under “Varugrupp” är alter-

nativet “Sprit” inte synligt. 

 

På Systembolagets hemsida exponeras besöka-

ren inte för exempelvis alkoholalternativet 

vodka under ”Varugrupp”. För att nå varugrup-

pen behöver användaren klicka sig vidare ytter-

ligare ett steg.  

Se bilaga 2.  

 Medel 

3. Information om alkoholens 

skadeverkningar.  

 

Vid besök av Systembolagets hemsida expone-

ras besökaren för en informationstext som tar 

upp alkoholens skadliga effekter.  

Se bilaga 3.  

 Låg 

   

 

Nudge-scenarierna har varit grundläggande för genomförda intervjuer. Resultatet 

visar en diskrepans mellan tidigare teori och insamlad empiri. Forskare som exem-

pelvis Sunstein (2015) menar att det finns ett inneboende motstånd mot statlig 
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paternalism. Vårt resultat överensstämde inte med Sunsteins resonemang. För att 

besvara varför det såg ut på ett sådant sätt var det viktigt att undersöka underlig-

gande mekanismer som kunde ligga till förklaring för varför våra resultat visade på 

andra tendenser. Därför inleds analysdelen med ett avsnitt om svensk paternalism. 

Analysen följs av en fördjupning i attityder till ett paternalistiskt Systembolag. Re-

sultatet indikerar på en skiljelinje mellan attityd till en libertariansk paternalism på 

ett individuellt plan kontra ett samhälleligt plan. Ett identifierat behov av att disku-

tera de två planen i förhållande till varandra låg till grund för nästföljande avsnitt 

5.3 ”Jag & dem”. Vidare tydde resultatet på att det fanns en upplevelse av att de 

digitala nudge-interventionerna inte nyanserades med hänsyn till olika målgrupper 

i tillräcklig utsträckning. Som Fill (2011) påpekar behöver organisationer integrera 

sitt budskap i samtliga kanaler och meddelande. En sådan insikt låg till grund för 

efterföljande analysavsnitt Nyanserad kommunikion eller en trygghetsnarkomani?. 

 Att en organisation ter sig ha underliggande intressen kan som Mühl (2014) 

poängterar, vara skadligt för varumärket. En del nudge-scenarier upplevdes opro-

blematiska då de uppfattades som självklara, förnuftiga och överensstämmande 

med de förväntningar som fanns på Systembolaget. Samtidigt ifrågasattes subtila 

nudge-scenarier. Ett sådant resultat låg till grund för analysavsnitten Ett subtilt för-

troendeskapande och En shotgun-effekt. Slutligen uppfattades nudge-scenarierna 

representera ett enhetligt budskap för Systembolaget. Burgman & Kitchen (2015) 

menar just att organisationer behöver kommunicera ett enhetligt meddelande för att 

uppnå en välfungerande IMC. Dock visade resultatet på en upprepande uppfattning 

om att exemplifierade interventioner utgick från organisationens perspektiv, istället 

för intressentens. Vidare poängterar Burgman & Kitchen (2015) att ett konsument-

perspektiv är kritiskt för en välfungerande IMC. Således fastställdes de avslutande 

avsnitten för analysen Ett enhetligt budskap och Vem vet bäst?.  
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5.2 En svensk paternalism  

5.2.1 Storebror Sverige 

Statlig paternalism har en inneboende problematik eftersom paternalistiska insatser 

innebär ett intrång på individens frihet (Sunstein, 2015). Paternalism rättfärdigas 

utifrån att individer kan gynnas av att bli styrda. I motsats till Sunsteins resonemang 

kunde vi däremot se att flera av respondenterna ställde sig positiva till statlig patern-

alism. Återkommande i resultatet är att statlig paternalism legitimeras med hänsyn 

till kulturellt förtroende och historiskt goda relationer till staten. R5 beskriver ex-

empelvis att stat och individ “är i förbund” i Sverige. R5 uppfattar att det finns ett 

högt kulturellt förtroende gentemot staten. Vårt resultat tyder på att motståndet mot 

statlig paternalism är mindre än vad Sunstein (2015) antyder. Med utgångspunkt i 

vår empiri menar vi därför att vidare forskning om paternalism inte enbart bör ana-

lyseras utifrån intentioner och tillvägagångssätt. Statens historiska och kulturella 

prägel bör också användas som förklaringsmöjlighet. Vårt resultat tyder alltså på 

att historiska och kulturella faktorer påverkar individens inställning till paternalism, 

vilket tidigare forskning inte tagit hänsyn till.  

5.2.2 Systembolaget får bestämma 

Inom forskningen görs ofta en uppdelning mellan statlig respektive privat paternal-

ism. Ett flertal respondenters argumentation indikerar dock på att en sådan uppdel-

ning inte är självklar för Systembolaget. Å ena sidan uppfattas Systembolaget som 

ett statligt icke-vinstdrivande bolag. Å andra sidan uppfattade respondenterna 

Systembolaget som ett företag med ett vinstintresse som aktivt marknadsför sig. De 

respondenter som påpekade detta tvetydiga budskap ställde sig även negativa till 

Systembolagets paternalism. Det antyder att en uppdelning mellan statlig respektive 

privat paternalism inte är självklar vid en analys av Systembolaget. 

Återkommande relaterade intervjuobjekten till Systembolaget som en nästintill 

isolerad organisation som agerar utifrån en långsiktig målsättning snarare än poli-

tiska svängningar och andra influenser. R8 utvecklar sin bild av Systembolaget:  

 

“Jag får ingen känsla att det är, vad ska jag säga, impuls eller mode. Utan någonting som är pålit-

ligt som man kan lita på, som är genomtänkt.” 
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Vidare visade flera respondenter en misstro mot att alkohol skulle säljas i privat 

handel. Privat handel ansågs, av flera personer, varken vara motiverad eller kapabel 

att ta det ansvar för konsumenten som Systembolaget gör. Det fanns således en 

skepsis mot att alkoholförsäljning skulle lämnas till den fria marknaden. Det mot-

säger Sunsteins (2015) argumentation om att privat paternalism, till skillnad från 

statlig, inte besitter någon inneboende problematik.  

Forskning visar att personer med hög självkontroll generellt är mer positiva till 

hård paternalism (Koch, Pedersen & Nafziger, 2014), vilket flera av Systembola-

gets insatser kan anses utgöra, exempelvis en begränsning av öppettider. En gene-

rell tendens hos samtliga respondenter var att de ansåg sig ha god kontroll över sin 

alkoholkonsumtion. I linje med Koch et al. (2014) teori är respondenternas uppfatt-

ning av självkontroll en möjlig förklaring till varför de ställt sig positiva till patern-

alism, något som kan vara intressant att undersöka vidare. Vi har dock inte djupare 

undersökt respondenternas självkontroll. 

Resultatet visade på en uppfattning om att Systembolaget inte inskränker på 

individens möjlighet till att fatta autonoma beslut. Ett flertal respondenter var av 

uppfattningen att Systembolaget bevarar valfriheten, vilket Sunstein (2015) påpe-

kar som mindre kontroversiellt än hård paternalism. R8 resonerar om varför hen 

inte upplever det särskilt inskränkande med ett paternalistiskt Systembolag:  

 

“Men, ja det påverkar mig väldigt lite så som individ, samtidigt som det stör mig. Det är en 

del av Sverige som, det har blivit mycket bättre, så jag har en förlåtande syn på systembolaget. 

Men någonstans är det någonting som jag har invändningar emot, det hör ni.” 

 

Citatet ovan speglar Sunsteins (2015) resonemang om att en statlig paternalism 

ofta är ovälkommen. Dessutom pekar resultatet på en upplevd problematik med en 

libertariansk paternalism. R8 resonerar vidare:  

 

”Ok, det är sprit denna gången men vad händer nästa gång? Om man godkänner det, var drar 

man gränsen då?” 

 

Hård paternalism i form av exempelvis lagar är åtminstone inte dolda eller mys-

tiska. Insatser kommer antingen upplevas som mer eller mindre acceptabla, men är 
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iallafall inte av bedräglig karaktär (Sunstein 2015). Edward Glaeser (2006), profes-

sor i ekonomi vid Harvard University, poängterar att det är möjligt att stifta regler 

för hård paternalism och hur långt regeringar får gå i sina begränsningar. Därför 

kan en libertariansk paternalism vara mer problematisk eftersom den, i syfte att vara 

effektiv, måste vara språkligt kreativ och situationsanpassad (Glaeser, 2006). Det 

gör den svårkontrollerad och känsligare för missbruk än hård paternalism. Sunstein 

(2008) menar att en skepsis till libertariansk paternalism beror på en oro över att 

när den väl har börjat accepteras så kommer paternalism med hög grad av inskrän-

kande att följa. Samtidigt argumenterar Sunstein (2015) för att hinder för paternal-

ism alltid kan kringgås genom ett förespråkande av libertariansk paternalism. En 

sådan paternalism bevarar valfriheten genom att uppmuntra istället för att påtvinga 

ett visst beteende.   

Sunstein (2015) utgår från att det finns en misstro mot statlig paternalism vilket 

per automatik kan lösas med hjälp av en libertariansk paternalism. Problematiken 

ligger dock i att förtroende skiljer sig beroende på kontext, något Sunstein (2015) 

inte berör, som vi nämnt tidigare. För ett land vars invånare redan hyser hög tilltro 

till statliga myndigheter, ter det sig därför svårare att legitimera en libertariansk 

paternalism. En skulle kunna dra slutsatsen att en förklaring till acceptansen ligger 

i linje med Sunsteins (2015) resonemang om att libertariansk paternalism tar hänsyn 

till individualitet. Han menar på att libertariansk paternalism underlättar för irrat-

ionella individer att ta fördelaktiga beslut, samtidigt som rationella individer lämnas 

ostörda. Om så vore fallet kan interventionerna påstås ta lika mycket hänsyn till 

både irrationella och rationella individer. R7:s tankegång motsäger dock Sunsteins 

(2015) argument att libertariansk paternalism minimerar påträngandet mot ration-

ella individer: 

 

“Jag tycker det är ett stort intrång på mitt personliga faktiskt... varför ska de ha något att säga 

om det? Och det är lite det priset man betalar när man i och för sig har en ganska stor minoritet i 

Sverige som har problem med sprit, det är därför vi diskuterar det här överhuvudtaget… “ 

 

Citatet ovan indikerar på en uppfattning om att Systembolaget genomför en hård 

paternalism. Utifrån en variation i resultatet är det tvetydigt huruvida Systembola-

gets digitala nudging uppfattas ta hänsyn till individers valfrihet eller om den upp-

fattas vara hård paternalism, som inte tar hänsyn till individers olikheter.  
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5.3 “Jag & dem” 

 

“Det tycker jag är problematiskt, med öppettiderna, men jag har inget problem egentligen med 

att staten är mån om sin egen befolkning.”-R8 

 

“Och jag tycker ju om att kunna göra det. Så att det är väl klart att det är negativt men jag kan 

ändå förstå varför de gör på ett sådant sätt.” – R1 

 

Huruvida nudging anses vara ett accepterat medel beror bland annat på om det ses 

utifrån ett individ eller grupperspektiv. Citaten ovan exemplifierar hur flera respon-

denter visade på en gemensam uppfattning om att staten och Systembolagets hu-

vudsakliga intresse är dess medborgares bästa. Det går att urskilja en acceptans för 

att begränsa alkoholkonsumtion så länge den fyller ett högre syfte. Samtidigt som 

en sådan legitimering gjordes satte respondenter ofta det i relation till sig själva. R5 

utvecklar Systembolagets påverkan på allmänheten i relation till sig själv:  

 

“Så liksom samhället tjänar så mycket på att det blir ett mindre missbruk, i förhållande till att 

en enskild individ ska få handla alkohol när som helst och var som helst.” 

 

Thaler & Sunstein (2008) menar att nudging i de flesta fall hjälper de som faktiskt 

är i behov av hjälp samtidigt som de som inte behöver hjälp inte påverkas nämnvärt. 

Ett argument som överrensstämmer med R5:s tankegång.  

Det går att peka på en skillnad mellan citatet ovan och vad tidigare forskning 

menar vara utmärkande för paternalism och nudging. Sunstein (2015) menar att 

paternalism väcker starka känslor. Motståndet ligger i att människor bör ha rätt att 

gå sin egen väg. Även om deras beteende utsätter dem för risker bör inte utomstå-

ende aktörer beblanda sig. Som nämnt i avsnitt 5.2.2 Systembolaget får bestämma 

ser förklaringen för en sådan acceptans ut att ligga i att Systembolaget inte katego-

riseras i samma grupp som motsvarande utövare av statlig paternalism, exempelvis 

lagstiftare.  

Mills (2009) menar att statliga myndigheter saknar nödvändig information för 

att kunna avgöra vad som är bäst för respektive medborgare. Mills argumenterar 

för att den enskilde individen har störst intresse i sin välfärd och är således bäst 

lämpad att avgöra vad som är bäst för sig själv. Att statliga instanser sätter sig över 
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den enskildes omdöme är problematiskt eftersom de i sådana fall utgår från all-

männa antaganden. Antaganden som kan vara oriktiga, som dessutom riskerar att 

tillämpas fel på individuella fall. Det verkar, i motsats till Mills (2009) resonemang, 

finnas en acceptans för Systembolagets interventioner. Sunstein (2015) höjer dock 

ett varningens finger för ett sådant argument med motiveringen att människor ten-

derar att prioritera kortsiktiga intressen. Valet att dricka ytterligare en flaska vin 

påverkas i större grad av individens kortsiktiga intresse. Det hänger allt som oftast 

på att det vi lägger märke till har stor betydelse för efterföljande beslut. Sunstein 

(2015) menar dessutom att människor kan vara orimligt optimistiska och agera på 

ett direkt farligt sätt. R5:s erfarenhet av att vara rökare representerar Sunsteins tan-

kegång:  

 

”Jag har själv rökt, ja jag rökte tills jag fick barn. Och det är inte så att jag inte visste. Alltså 

jag hade ju en mormor som tjatade på mig varje dag om hur farligt det var att röka. Men suget att 

röka var starkare.” 

 

Flertalet studier visar lika resultat i att en tillökning av information inte nödvändigt-

vis resulterar i förändring av beteende. Människor är medvetna om konsekvenserna 

av rökning, ändå röker en betydande del av befolkningen. Liknande tendenser finns 

gällande val av miljövänliga produkter. Fyra av fem nordiska medborgare är be-

kymrade över miljön, dock är det inte mer än 10-15 procent som uppger att de re-

gelbundet köper miljövänliga produkter (Ekoweb, 2013).  

Hove (2012) menar att rationalister tenderar att anta att det enda acceptabla sät-

tet att påverka människor är genom en informationsövertalning. Exempelvis genom 

ärlig och informativ marknadsföring, ärliga policyplattformar, eller utbildande 

kampanjer som antar att människor förbättrar sina val så länge de exponeras med 

bättre information. Beteende kan istället begränsas av statliga aktörer som har före-

träde i att avgöra vad som är bäst för dess medborgare, menar Sunstein (2015). R1 

sätter Sunsteins perspektiv i kontext genom följande citat men uppmärksammar 

även baksidorna av en beskyddande stat: 

 

“De får liksom väldigt stort företräde i att berätta hur vi påverkas av alkohol” 
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Kunskapen om och synen på alkohol har skapats av det som Svensson (2011) kallar 

för folkhälsoideologin. När organisationer som WHO och Svenska Folkhälsoinsti-

tutet bygger sin kommunikation på forskning bidrar de till att forma allmänhetens 

“sanning” om alkohol och vetenskap blir ideologi. R1 sätter Svenssons (2011) tan-

kegång i kontext genom att exemplifiera hur hen som minderårig blev bjuden på 

sprit hemma. Allmänheten har med hjälp av Systembolaget skapat sig en uppfatt-

ning om att det är tabu att bjuda minderåriga på alkohol eftersom det finns en ge-

nerell uppfattning om att det skulle vara något dåligt: 

 

”Ja men jag blev bjuden på alkohol hemma, så tycker folk att det är dåligt automatiskt. Och 

det är ju något som Systembolaget har många kampanjer, bjud inte din tonåring och så. Och det 

kan jag tycka förenklar en ganska komplex fråga ganska mycket, att det alltid är fel. Att alla män-

niskor funkar på exakt samma sätt. Att alla tar skada av att dricka alkohol, att smaka alkohol.”  

 

R1:s tankegång tyder istället på att ett företräde förmedlar en onyanserad bild av 

alkohol och dess effekter, vilket riskerar att stigmatisera de som inte följer normen. 

R1:s resonemang är ett tydligt exempel på Mills (2009) argument om faran med att 

utgå från allmänna antaganden. I linje med detta bygger den dominerande kritiken 

mot nudging på att ett förstärkande av vissa beslutval per automatik kränker indivi-

dens förmåga att fatta oberoende beslut. Kritiker menar att inskränkningen på indi-

videns möjlighet till att fatta oberoende beslut inte väger upp för dess positiva följ-

der (Castelo et al., 2013). Trout (2005) ställer sig kritisk till detta resonemang och 

menar att det finns skäl att ifrågasätta ett sådant generellt antagande. Han förnekar 

inte att dolda budskap kan göra intrång på individens autonomi. Däremot menar 

Trout (2005) att en dold påverkan kan utmynna i beslut som ligger i linje med en 

högre nivå av önskvärt beteende och därigenom förstärka individens autonomi. Det 

sker, särskilt vid tillfällen då målgruppen veterligen vill ha hjälp med ett givet be-

teende. På frågan om huruvida det är legitimt med insatser från Systembolaget för 

att begränsa alkoholkonsumtion svarar R8:  

 

“Men visar man på samhällsnivå att man når fram så absolut, då är det befogat att ha dem.” 

 

Det ter sig finnas en undermedveten högre nivå av önskvärt beteende som man 

gärna tillskriver “de andra” och “samhällsnivå” men som en de facto är lika stor del 
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av som sin granne. En möjlig förklaring till att nudging möter mindre motstånd än 

vad tidigare forskning antytt är att insatserna överensstämmer med respondenternas 

ideal och värderingar (Naturvårdsverket, 2014). Rimligen kan det förklara varför 

en majoritet ställer sig positiva till insatser från Systembolaget.  

Faktum kvarstår dock att även om det finns en generell acceptans för nudge-

interventioner på ett samhälleligt plan, finns det även en uppfattning om att det, på 

ett personligt plan, inte fungerar. En av de intervjuade reflekterar över nudge-sce-

narierna ur ett individuellt perspektiv: 

 

“Jag kan tänka mig när det gäller mig, så just ett sådant scenario gör att jag inte går dit. Jag 

kan acceptera att på samhällsnivå så kan man bevisa att tack vare dem insatserna så, men jag tror 

inte jag skulle gå dit för på individnivå blir jag provocerad.” 

 

Frank Pasquale diskuterar i sin artikel Why nudges hardly help (2015) hur imple-

menterare av nudging ofta också är de som är mest positivt inställda till dess effek-

tivitet. Han menar att implementerare tenderar att bortse från begränsningarna med 

nudging. I kontrast till hur citatet ovan pekar på att det på en individnivå inte skulle 

fungera menar Pasquale (2015) på motsatsen. En nudge-intervention kan påverka 

mindre beslut, men har lite inverkan på en storskalig nivå. Vidare argumenterar 

Pasquale för att nudging är ett medel för att undvika de mer besvärliga sidorna av 

det beteende man försöker förändra. R7 resonerar kring nudge-scenario 3 i enighet 

med Pasquales (2015) perspektiv:  

 

“En mer grundläggande syn på det borde kanske vara varför. Finns det något annat man kan 

göra för att hjälpa? Jag menar okej, man kan berätta om de negativa konsekvenserna men man 

kanske kan hjälpa på ett annat sätt också.” 

 

Även Svensson (2011) menar att den svenska folkhälsoideologin förenklar bilden 

av alkohol så till den grad att alkohol i sig har blivit fienden istället för alkoholpro-

blemen. R7:s resonemang är förenligt med Pasquales (2015) teori om att digital 

nudging endast uppmärksammar problem på en småskalig nivå utan att gå till botten 

med problemet.  
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5.3.1 Nyanserad kommunikation eller trygghetsnarkomani? 

Vilken vikt som bör läggas vid olika säkerhetsåtgärder vilar på en hårfin linje. Det 

handlar om en balansgång mellan olika faktorer, så som tid, rum och skillnader 

mellan individer. Svensson (2011) konstaterar att det inte verkar finnas något pro-

blem som är för stort för att kunna utmynna i små regleringar av vårt vardagsliv. Vi 

blir skrämda av stora hotbilder, liksom av mindre vardagsföreteelser som exempel-

vis frågan om vad vi äter och dricker. Genom en strategiskt implementerad rädsla, 

ofta baserad på empiriska överdrifter, tar sig irrationella och omotiverade insatser 

form i lagstiftningar och kontrolleråtgärder (Svensson, 2011). R7 resonerar fören-

ligt med Svenssons tankegång om en statlig apparat som jagar betydelselösa risker:  

 

”Jag tycker Sverige är ett land som väldigt många gånger försöker lösa problem genom att 

introducera nya lagar och det löser ju inte problemet. Försöker åtgärda problemet genom lagstift-

ning, och det funkar ju inte.” 

 

Resultaten tyder på en oförståelse och kritik mot varför Systembolagets digitala 

nudging inte anpassas till olika målgrupper. Som nämnt i avsnittet 5.3 ”Jag & dem” 

visar resultatet på en uppfattning att Systembolagets kommunikation är onyanserad. 

Resultatet antyder att det finns en preferens för mer nyanserade kommunikations-

insatser från Systembolagets sida. En preferens som inte alltid är lätt uppfylla, fram-

förallt inte i fysisk miljö. En anpassning av Systembolaget butiker efter olika pre-

ferenser är svår att genomföra i praktiken. Dock skiljer sig den digitala miljön av-

sevärt från den fysiska. Digitala miljöer möjliggör för att testa olika insatsers effek-

tivitet med en relativt liten kostnad. Dessutom öppnar digitala miljöer upp för att 

följa användares beslut och att målanpassa nudges baserat på användaregenskaper. 

Vidare möjliggörs en dynamisk anpassning av beslutsmiljön, baserad på exempel-

vis en användares tidigare beslut, kön etcetera (Schneider et al., 2015).  

Resultaten visade dessutom på en tveksamhet om huruvida de olika nudge-sce-

narierna skulle kunna påverka individuellt beslutsfattande. R3 resonerar om proble-

matiken med en onyanserad kommunikation:  

 

“Jag tror kanske inte att jag påverkas så mycket, däremot får man allmänt en bild av att det är 

dåligt att vi dricker mer. Och det kan jag väl hålla med om, det kanske inte är positivt men sen 
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tycker jag att vi måste prata om dryckeskultur. För att, man kan dricka alkohol på ett mer kon-

struktivt sätt, till mat, eller så. Och sen kan man slå till hårt på en helg och bli jävligt full. Jag kan 

tycka att deras kommunikation inte är så nyanserad.” 

 

Schneider et al. (2015) resonemang om möjligheterna med nudging är förenligt med 

R3:s uppfattning om Systembolagets digitala nudging. Effektiviteten av en nudge 

beror på beslutsfattarens egenskaper. En heltäckande kommunikation som applice-

ras på en stor grupp kommer inte att vara lika effektiv som skräddarsydda nudgar. 

Resultatet pekar dock på att flera kriterier behöver uppfyllas för att en nudge ska 

kunna anses effektiv. Schneider et al. (2015) förbiser den etiska problematiken med 

digital nudging där bristande transparens kan resultera i motsatt effekt. R7 utvecklar 

sina tankar om problematiken med framförallt nudge-scenario 1 & 2:   

 

“Syftet är att få ner alkoholism, folk med alkoholproblem. Det gör man med en shotgun-effekt 

där alla tas på en gång, eller hur? Men man kommer inte över problemet. Så nej, jag är inte så 

övertygad om det, även om statistiken kan visa precis vad den vill. Det finns bättre lösningar.” 

 

Sunstein (2015) argumenterar för att statlig paternalism kan legitimeras så länge 

kostnaderna som interventionen medför är lägre än vinsterna. R7s resonemang ty-

der dock på en skepsis mot denna teori eftersom hen inte anser att statistik kan 

generaliseras till ett större problem. Därför argumenterar vi för att en statlig nudge-

intervention bör innefatta ett större samhällsperspektiv, som tar hänsyn till de kon-

sekvenser interventionen medför. R7, såväl som ett flertal andra respondenter ansåg 

dock att scenario 3 var positivt:  

 

“Det tycker jag är bra, det är helt ok. Ju mer information desto bättre, det tycker jag faktiskt.” 

 

Resultatet tyder på att problematiken kring uppfattningen om Systembolagets 

nudge-initiativ beror på till vilken grad dem upplevs vara transparenta eller subtila. 

Det beror alltså inte lika mycket på hur väl interventionen överensstämmer med 

individens egenskaper. Ida Lemoine, som driver nudge-byrån Beteendelabbet, be-

möter kritiken mot att många nudge-interventioner är subtila genom att förespråka 

en öppenhet där individen vet varför den blir knuffad (UR Samtiden, 2016). Det 

finns dock en problematik med effektiviteten av nudge-insatser enligt Lemoines 

resonemang. Då intentionerna med en nudge görs uppenbara riskerar den att bli 
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verkningslös (Sunstein, 2015). Att flertalet respondenter ställde sig positiva till sce-

nario 3 eftersom det upplevdes som öppen kommunikation betyder inte nödvän-

digtvis att insatsen fungerar effektivt i praktiken.  

5.4 En knuff för förtroendet 

5.4.1 Ett subtilt förtroendeskapande  

Om intressenter upplever att en organisation inte är ärlig med sina intentioner kan 

deras förtroende för organisationen minska (Mühl 2014). En organisation bör 

följaktligen vara öppen gentemot intressenter med sina intentioner. I linje med detta 

perspektiv ansåg flera respondenter att Systembolaget med sin digitala nudging ap-

plicerar en dold agenda. R8 resonerade enligt följande:  

 

“Men de här andra, just det här dolda, det upplever jag som skitprovocerande.” 

 

Det bör även nämnas att R8, som var kritisk mot den dolda agendan tidigare reso-

nerat positivt kring Systembolaget:  

 

 

“Stor och trygg. Här tar vi saker på allvar och så utför vi det ordentligt. Som sagt med alltså 

systemet, jag får ingen känsla att det är, vad ska jag säga, impuls eller mode. Utan någonting som 

är pålitligt, som man kan lita på, som är genomtänkt.” 

 

R8:s tudelade resonemang tyder på att Systembolagets digitala nudging kan skada 

förtroendet eftersom interventionerna inte upplevs förenliga med den generella bild 

som finns av varumärket. R8 nämner vidare att hen hyser en acceptans för öppna 

interventioner som inskränker på friheten som till exempel begränsade öppettider. 

Däremot ställer sig R8 kritisk till interventioner där konsumentens handlingsalter-

nativ består men där interventionen är subtil. Intressant är att denna insikt motsäger 

Sunstein (2015). Eftersom flera respondenter uttryckte en misstro mot intervent-

ioner med en dold agenda, medan en hård paternalism inte ansågs särskilt proble-

matisk menar vi att interventioner oavsett påträngandegrad kan skada förtroendet. 

Baldwins (2014) kategorisering är därför inte tillräcklig för att avgöra grad av ac-
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ceptans. Det verkar snarare bero på huruvida interventionen upplevs vara subtil el-

ler transparent. Våra resultat tyder på att Baldwins (2014) påträngandegrader behö-

ver kompletteras med en dimension som tydliggör interventionens grad av öppen-

het.  

Även om Sunstein (2015) inte diskuterar nudging i relation till förtroende legi-

timerar han en libertariansk paternalism med motiveringen att individens självau-

tonomi behålls. Våra resultat tyder dock på att digital nudging kan minska förtro-

endet för organisationen om konsumenten upplever en dold agenda. Det är ett re-

sultat som går i linje med Castelo et al. (2013) studie om att transparenta besluts-

miljöer tenderar att accepteras i högre grad än subtila.  

5.4.2 En shotgun-effekt 

Mühl (2014) presenterar fairness som en aspekt av förtroende, vilket kan relateras 

till huruvida konsumenter upplever att de behandlas rättvist. I enlighet med fairness 

menar vi att Systembolagets nudging kan anses rättvis eftersom den inte gör skill-

nad på konsumenter. R7:s tankegångar visar dock en upplevd problematik i att alla 

ska behandlas likadant:  

 

“De här värderingarna, att dricka mindre sprit det är väl en god idé. Syftet är att få ner alko-

holism, folk med alkoholproblem. Det gör man med en shotgun-effekt där alla tas på en gång, eller 

hur? Men man kommer inte över problemet.” 

 

I linje med citatet ovan indikerar vårt resultat på att en digital nudge skulle upplevas 

mer rimlig om den lyckas undvika de individer som inte är i behov av nudgen. Att 

skräddarsy nudge-interventioner efter behov är troligen inte helt enkelt. Faktum 

kvarstår dock att, som utvecklats i 5.3.1 Nyanserad kommunikation eller en trygg-

hetsnarkomani, digital nudging möjliggör för en målgruppsanpassning.  

En möjlig förklaring till att fairness ter sig annorlunda jämfört med Mühls 

(2014) tankegång kan bero på att det rör sig om en statlig organisation. Individens 

förtroende för statliga organisationer begränsas då sådana organisationer har fasta 

beslutshierarkier. En sådan begränsad frihet sänker nivån av förtroende enligt Kra-

mer och Cook (2004). Det vill säga att även om förtroendet skulle gynnas av en 

implementering av digital nudging kan det vara svårt att genomföra i praktiken för 

en statlig myndighet, begränsad av dess struktur och regleringar.  
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 Respondenter pekar med sina resonemang på aspekter av förtroende som inte 

ges utrymme av forskare som Sunstein (2015). Som nämnts i 5.2.1 Storebror Sve-

rige uttryckte flera respondenter en acceptans för statlig paternalism. Dessa respon-

denter indikerade på att en acceptans för statlig paternalism var en utgångspunkt 

när de sedan värderade de olika scenarierna. Därför förespråkar vi att när digital 

nudging ska förstås utifrån förtroende måste ett större perspektiv tas än det som 

berörs av Sunstein (2015). Resultatet som tyder på att bland annat kontextuella fak-

torer måste beaktas är förenligt med Castelo et al. (2013) argumentation om att 

nudging åsidosätter aspekter som exempelvis individers olikheter i värderingssy-

stem.  

Tillförlitlighet kan bidra till att bygga förtroende om en organisations handlande 

överensstämmer med de förväntningar som finns på organisationen (Mühl, 2014). 

R5 och R8 resonerar kring deras förväntningar på Systembolaget i relation till 

nudge-interventionerna: 

 

“De andra förvånar mig egentligen inte alls, det blir liksom bara den här försvårar liksom kö-

pet av alkohol och det är väl egentligen syftet med Systembolaget. Så det tycker jag inte känns så 

konstigt, sen finns det väl alltid någon gräns där också men ni förstår vad jag menar. Det faller lik-

som i vad man skulle kunna tänka sig. ”-R5 

 

“Det är inte problematiskt, nej det skulle jag inte uppleva det som. Ja som sagt jag skulle 

tycka att det är något som ingår i Systembolagets uppdrag på något sätt.” -R8 

 

Utifrån resonemanget menar vi att Systembolagets digitala nudging möjligtvis kan 

resultera i att förtroendet lämnas opåverkat. Teorin om tillförlitlighet utgår ifrån att 

intressenter besitter möjlighet att överblicka vad en organisation faktiskt utför 

(Mühl, 2014). Enligt publicitetsprincipen bör en stat öppet kunna motivera sina in-

tentioner och metoder för allmänheten (Pogge & Kosch, 2007). R2 resonerar om 

vikten av att det som Systembolaget kommunicerar överensstämmer med konsu-

mentens egen uppfattning: 

 

”Jag tror det handlar mycket om det. Att man har mycket lättare för att ta till sig saker som 

man redan känner att så är fallet. Man skapar själv teorier och vill ha dem bekräftade.” 
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Padua (2012) för ett liknande resonemang utifrån value congruence, vilket innebär 

en överensstämmelse av värderingar mellan intressent och organisation. Det är nöd-

vändigt för organisationer att vara medvetna om att graden av förtroende har en 

direkt koppling till graden av value congruence (Padua, 2012). Synsättet komplice-

rar dock relationen mellan öppenhet och effektivitet av digital nudging. Intervent-

ionerna måste inte informeras om så länge de överensstämmer med de förvänt-

ningar som finns på Systembolaget. Det innebär att interventionerna visserligen kan 

öka förtroendet för Systembolaget. Förutsättningen är dock en redan existerande 

överenskommelse mellan intressenter och organisationens syfte, samt intentioner. 

Faktum kvarstår dock, som nämnt i 5.3.1 Nyanserad kommunikation eller en trygg-

hetsnarkomani? att en tillförlitlig nudge inte är densamma som en effektiv sådan.  

5.5 Ett enhetligt budskap 

Att digital nudging eventuellt kan fungera som en integrerad del i organisationers 

marknadsföringsstrategier nämndes i 1.2 Problemformulering. I detta avsnitt kom-

mer det diskuteras huruvida nudging fungerar som ett integrerat verktyg i System-

bolagets varumärkeskommunikation. Fokus har legat på att utforska hur Systembo-

lagets kommunikation utformas i specifika nudge-interventioner i syfte att influera 

beteenden i de relationer de vill skapa. R1 beskriver sin syn på Systembolaget:  

”De vill inte uppmana köp men dem vill ändå ge bra service.” 

 

Denna upplevelse överensstämmer med den bild som Systembolaget själva vill för-

medla: “Vi säljer alkohol. Och begränsar alkoholproblemen.” (Systembolaget, 

2016).  

Målsättningen med en väl implementerad IMC bör i så hög utsträckning som 

möjligt vara att kommunicera ett enhetligt budskap (Fill, 2011). Enligt våra resultat 

är det inte oproblematiskt när det gäller en integrering av digital nudging. Burgman 

& Kitchen (2015) menar att all kommunikation inom integrerad marknadskommu-

nikation bör avse att förändra ett beteende. Flera av våra respondenter menade att 

de sällan reflekterat över Systembolagets digitala nudge-interventioner. Naturligt-

vis kan en sådan utebliven reflektion ha sin förklaring i ett antal olika faktorer, inte 

minst att få respondenter var frekventa besökare på Systembolagets hemsida. Thaler 
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& Sunstein (2008) menar att statliga institutioner behöver sätta regler för hur ovän-

tade situationer bör hanteras när individer stöter på problem. Problem som kan han-

teras med hjälp av regleringar. När regler och insatser, digitala nudging i detta fall, 

upplevs osynliga, beror det på att de anses så pass självklara och förnuftiga att de 

inte upplevs som begränsningar (Thaler & Sunstein, 2008). R3 resonerar kring 

Systembolagets nudge-scenarier i relation till Systembolaget övergripande syfte:    

 

“Nej men det är positivt, det är ju hela Systembolagets policy, de tjatar om det här. Det är 

som, det får en att tänka efter lite grann. Det är som på de här cigarettpaketen, det är varningar, 

varningar, varningar. Det påverkar väl över tiden, förmodligen. Men jag tycker det är helt okej.” 

 

Resultatet visar på att respondenterna inte gör någon större reflektion kring inter-

ventionernas avsedda syfte. Förenligt med Burgmans & Kitchens (2015) tidigare 

nämnda kriterium för en väl fungerande marknadskommunikation ser det ut att fin-

nas en medvetenhet om att insatserna avser att förändra ett beteende. I relation till 

vad som diskuterats i avsnitt 5.3 “Jag & dem” finns det en uppfattning om att 

Systembolaget via bland annat sina digitala nudge-interventioner uppfyller ett 

högre syfte. Ett syfte som är representativt för Systembolagets varumärke.  

Fill (2011) lyfter fram liknande kriterier som Burgman & Kitchen (2015). En 

organisations externa kommunikation bör uppmuntra till de beteenden som är önsk-

värda för organisationen. Förståelsen av de digitala nudge-scenarierna som en inte-

grerad del i varumärket kan ha sin förklaring i ytterligare en aspekt. En tillförlitlig-

het mellan organisationer och individer baseras inte endast på existerande relationer 

utan även på att perceptioner skapas under en längre tid (Burgman & Kitchen, 

2015). R1 resonerar kring sin relation till Systembolaget och deras intentioner:  

 

“Jag har väldigt svårt att tänka kritiskt till det. Och det är sällan jag, alltså jag har aldrig lik-

som läst på motargument särskilt väl, jag köper liksom konceptet helt.” 

 

 Något som dock problematiserar en integrering av digital nudging i marknadskom-

munikationen är, som vi beskrev under 5.3.1 “Nyanserad kommunikation eller en 

trygghetsnarkomani”, kritiken mot att kommunicera ett och samma meddelande till 

samtliga målgrupper. Fill (2011) argumenterar för att en välintegrerad marknads-

kommunikation måste leverera enhetliga meddelanden. Våra resultat indikerar en 

uppfattning om att de digitala nudge-interventionerna överensstämmer med 
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Systembolagets syfte. Däremot speglar nudge-interventionerna inte den öppenhet 

som präglar Systembolagets traditionella marknadsföring.  

5.5.1 Vem vet bäst? 

Burgman & Kitchen (2015) menar att en välfungerande IMC bör ha ett utsida-in 

tillvägagångssätt för implementering av kommunikationsinsatser. Det vill säga, im-

plementering bör utgå från konsumentens perspektiv och inte från organisationens. 

I det tidigare avsnittet 5.5 Ett enhetligt budskap menade vi att Systembolaget lyckas 

kommunicera ett enhetligt meddelande. Samtidigt tydliggör resultatet en motsätt-

ning mellan att de digitala nudge-interventionerna skulle vara väl integrerade i 

Systembolagets marknadskommunikation och Burgman & Kitchens (2015) krite-

rium. Som diskuterat i avsnitt 5.3.1” En nyanserad kommunikation eller en trygg-

hetsnarkomani” fanns en uppfattning om att Systembolaget förmedlar en onyanse-

rad bild till sina konsumenter. R8 sätter Burgman & Kitchens kriterium i kontext:   

 

“Samtidigt som man går miste om en möjlighet att utbilda mer, jag menar kanske är sättet att 

få folk att dricka mindre sprit att få folk att dricka mer öl och vin. Inte att, eller utbilda dem i hur 

man gör det, snarare va.” 

 

Burgman & Kitchen (2015) menar att IMC kräver en bredare vision än vad vårt 

resultat visar gällande Systembolagets integrering av digital nudging. Intressen-

terna bör vara av uppfattningen att organisationens mål och syften är fokuserade 

mot dem, och inte mot organisationen. Resultatet påvisar en diskrepans mellan detta 

kriterium och Systembolagets digitala nudging. 

Som nämnt i 4.6 Metodreflektion är våra resultat av explorativ karaktär. Således 

går det inte att mäta beteendet hos konsumenterna som ett resultat av en integrering 

av digital nudging i marknadskommunikationen. Det är eftersträvansvärt men, en-

ligt Burgman & Kitchen (2015), avlägset för många organisationer. I linje med det 

här går Fills (2011) argument om att det saknas tillräcklig empiri som stödjer vilka 

verktyg som ska integreras i organisationers marknadskommunikation.  
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6. Slutsatser & diskussion 

6.1 Diskussion och reflektion 

Studien har genom att utgå från ett konsumentperspektiv bidragit till att skapa en 

förståelse för huruvida digital nudging kan integreras i en statlig organisations 

marknadskommunikation. Eftersom nudging är ett tvärvetenskapligt ämne har den 

här kunskapen avsett att fylla gapet gällande digital nudging i en kommunikations-

kontext och fungera vägledande för framtida interventioner. Resultatet påvisar att 

ett större perspektiv för digital nudging bör tas. Ett perspektiv som tar hänsyn till 

den rådande kontexten om organisation och intressent, innan digital nudging inte-

greras i organisationens marknadskommunikation. För effektiva nudge-insatser är 

det grundläggande med en förståelse för intressentens acceptans av statlig patern-

alism. Resultatet tyder på att en statlig paternalism inte uppfattas lika negativ som 

tidigare forskning antytt. Vi menar att en acceptans för statlig paternalism är en 

förutsättning för en framgångsrik implementering av digital nudging. Därför vill vi 

betona att en effektiv digital nudge-intervention förutsätter att organisationen har 

god kännedom om sina intressenter. Resultatet visar alltså en acceptans för inter-

ventionerna om de uppfattas fylla ett högre syfte på samhällsnivå. Samtidigt fanns 

en uppfattning om att digital nudging inte löser de bakomliggande orsakerna till de 

problem de avser att förebygga. Det indikerar på att digital nudging endast bör ses 

som ett komplement och inte som en lösning för storskaliga problem.  

 Eftersom målsättningen för Systembolaget, såväl som alla varumärke, är att 

skapa och upprätthålla ett förtroende hos sina intressenter, behöver en avvägning 

göras innan en organisation integrerar digital nudging i sin marknadskommunikat-

ion. Att en nudge uppfattas vara acceptabel för att den upplevs öppen motsäger att 

den kommer fungera effektivt. Däremot om en nudge-intervention är subtil riskerar 

organisationen oavsett dess effektivitet att förlora förtroende. Det verkar alltså fin-

nas en större misstro mot en subtil digital nudging, jämfört med en transparent så-

dan. En nudge som anses fylla ett högre syfte uppfattas förnuftig av konsumenten 

vilket får följden att den slutar ses som en intervention och istället blir självklar. En 
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sådan nudge kan bidra till att styra mot ett hållbart beteende. Dessutom kan en sådan 

digital nudge, som överensstämmer med de förväntningar som finns på organisat-

ionen, bidra till att upprätthålla eller till och med öka förtroendet. Om en digital 

nudge helt överensstämmer med intressenters åsikter kommer den troligen att ”bli 

osynlig”. Vi vill betona att detta är en möjlighet som bör tas i beaktning då organi-

sationer utför digitala nudge-insatser.   

Resultatet visar på en upplevelse av att de digitala nudge-interventionerna inte 

tar konsumenters perspektiv i tillräcklig utsträckning. Således ter sig digital nud-

ging inverka negativt på förtroendet när det utgår från ett insida-ut-perspektiv. Där-

för bör en organisation som integrerar digital nudging istället utgå från ett utsida-

in-perspektiv.  

Huruvida digital nudging kan och bör integreras har inte ett självklart svar. Det 

är dessutom problematiskt på grund av de begränsningar en statlig myndighet har. 

Samtidigt som Systembolaget uppfattas kommunicera ett enhetligt budskap med 

sin digitala nudging tyder resultaten på att de inte upplevs spegla den öppenhet 

Systembolaget i övrigt står för. Digital nudging riskerar därför att inverka skadligt 

på förtroendet och ge en tvetydig bild av huruvida en integrering av verktyget är att 

rekommendera.  
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6.2 Framtida forskning 

Återkommande var att resultatet motbevisade tidigare forskning vilket vi menar be-

ror på att digital nudging måste förstås i sin kontext. Därför vill vi belysa att vår 

undersökning har synliggjort ett behov av att en statlig aktörs digitala nudging 

måste undersökas i sin kontext. En följd av detta är att studien inte kan bidra med 

en allmän föreskrift för hur digital nudging ska implementeras. Som en vägledning 

för framtida forskning vill vi därför lyfta fram vår modell, som tar hänsyn till en 

komplex relation mellan digital nudging, kontextuella faktorer och förtroende:  

 

 

 

 

För en effektiv digital nudge bör delarna inte isoleras från varandra. Samtliga delar, 

enligt modellen ovan, behöver tolkas ur ett holistiskt perspektiv där en digital nudge 

inte kan implementeras utan hänsyn till den kontext den avser att verka inom. En 

vidare fördjupning i beståndsdelarnas samspel och deras inbördes beroende är nöd-

vändig för fältets utveckling. Modellen bör utvecklas vidare vilket förhoppningsvis 

kan möjliggöra för effektiv integrering av digital nudging i organisationers mark-

nadskommunikation.   
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8. Bilagor 
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Bilaga 2: Scenario 2 
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Bilaga 3: Scenario 3 

 

 


	Abstract   Sammanfattning
	In nudge we trust
	In nudge we trust

	1. Inledning
	1.1 Inledning Att göra det lätt att göra rätt. Människan har svårt att gå från vilja till handling. Viljan att göra det rätta valet finns ofta, utmaningen ligger i att få denna vilja att mynna ut i konkreta handlingsmönster. Ett exempel är hur majorit...
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte & frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Presentation av fall

	2. Tidigare forskning
	2.1 Digital nudging
	2.2 Attityder till nudging

	3. Teoretiskt ramverk
	3.1 Paternalism & nudging
	3.2 Nudging & Digital nudging
	3.3 Tre påträngandegrader av nudging
	3.3.1 Påträngandegrad låg
	3.3.2 Påträngandegrad medel
	3.3.3 Påträngandegrad hög

	3.4 Förtroende
	3.5 Integrerad marknadskommunikation (IMC)
	3.6 Sammanfattning & reflektion av teoretisk referensram

	4. Metod
	4.1 Ansats
	4.2 Urvalskriterier
	4.3 Kvalitativa metoder
	4.3.1 Fallstudie
	4.3.2 Observation
	4.3.3 Kvalitativ intervju
	4.3.4 Genomförande av intervjuer

	4.4 Analysmetod
	4.5 Metodreflektion

	5. Analys
	5.1 Resultat
	5.2 En svensk paternalism
	5.2.1 Storebror Sverige
	5.2.2 Systembolaget får bestämma

	5.3 “Jag & dem”
	5.3.1 Nyanserad kommunikation eller trygghetsnarkomani?

	5.4 En knuff för förtroendet
	5.4.1 Ett subtilt förtroendeskapande
	5.4.2 En shotgun-effekt

	5.5 Ett enhetligt budskap
	5.5.1 Vem vet bäst?


	6. Slutsatser & diskussion
	6.1 Diskussion och reflektion
	6.2 Framtida forskning

	7. Referenser
	8. Bilagor
	Bilaga 1: Scenario 1
	Bilaga 2: Scenario 2
	Bilaga 3: Scenario 3


