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Abstract 

This report is about how nudging can be used in information design. Nudging is a 

phenomenon that aims to get us to switch to better, more sustainable habits 

without using force or reduce the number of options. There are several ways to 

use nudging but in this report I have chosen to work with the instrument that 

influences our social norms. 

 

I have produced two folders that contain a so-called nudge of our social norms. 

The folders are alike in terms of the actual nudge but also in terms of layout and 

style features. What sets them apart is that one folder communicates the message 

implicit, namely that it is not clearly stated, while the other folder communicates 

the message explicitly with arguments. 

 

The survey examines which of the two folders that provides the best nudge, in 

other words which one that is the most likely to influence the receiver to change 

their habits. To answer the question, I constructed the two folders and then let a 

number of people take part and answered questions in qualitative interviews. 

 

My ambition is to show one example how nudging can be used within the frames 

of information design to create new, sustainable habits. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om hur nudging kan användas i informationsmaterial. 

Nudging är ett fenomen som syftar till att få oss att byta till bättre, mer hållbara 

vanor utan att använda tvång eller dra ner på antalet alternativ. Det finns flera 

olika sätt att använda nudging men i den här rapporten har jag valt att arbeta med 

att påverka våra sociala normer.  

 

Jag har tagit fram två foldrar som innehåller en så kallad nudge av våra sociala 

normer. Foldrarna är helt lika vad gäller själva nudgen men också vad gäller 

layout och stildrag. Det som skiljer dem åt är att den ena foldern visar budskapet 

implicit, det vill säga att det inte är klart uttalat, medan den andra foldern visar 

budskapet explicit med argumentation.  

 

Undersökningen handlar om att se vilken som upplevs utgöra den bästa nudgen, 

alltså vilken av foldrarna som det är mest troligt att mottagaren skulle ändra sina 

vanor för. För att svara på frågan har jag konstruerat de två foldrarna och sedan 

låtit ett antal personer ta del av dem och svarat på frågor i kvalitativa intervjuer.   

 

Min ambition är att visa ett exempel på hur nudging kan användas inom ramen för 

informationsdesign för att skapa nya, hållbara vanor.  

 

 

 

 

Nyckelord  

Informationsdesign 

Textdesign  

Nudging  
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Förord 

Det var på mitt extraarbete på Länsstyrelsen som jag kom över fenomenet 

nudging för första gången. Jag tyckte att det lät otroligt intressant, vilka 

möjligheter det finns! Därför ville jag ägna mitt examensarbete åt att se hur det 

skulle kunna användas inom informationsdesign. Förhoppningsvis kan det leda till 

att fler provar nya vägar med målet att skapa hållbara vanor.  

 

Jag till också ägna de här raderna åt att säga tack till er som har hjälpt mig på 

vägen. Min handledare Björn Fundberg, tack för att du ifrågasatt det som behövde 

ifrågasättas. Stort tack också till mina klasskamrater, vänner och familj för att ni 

har stöttat, läst och kommit med utvecklande feedback.   
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1. Introduktion 

I en rapport gjord på uppdrag av Naturvårdsverket framgår att det finns ett behov 

av fler strategier för att hjälpa konsumenter att fatta beslut som dels är bättre för 

dem själva och dels är bättre för det övriga samhället (Mont et al. 2014:11). Idag 

används styrmedel som lagstiftning, ekonomi och information för att få oss 

konsumenter att välja vissa saker och välja bort andra. Det kan exempelvis vara 

att det är förbjudet enligt lag att köra med dubbdäck på sommaren, att cigaretter är 

försedda med en fördyrande tobaksskatt och att information om konsekvenserna 

med för mycket stillasittande ska få oss att röra oss mer.  

En majoritet av de här åtgärderna utgår från att människor endast fattar beslut på 

rationella grunder, men enligt Naturvårdsverkets rapport visar forskning från 

beteendevetenskapen att människor är påverkade av många olika faktorer och 

därför inte alls alltid gör rationella eller ens medvetna val. Vi påverkas hela tiden 

av faktorer som önskemål, behov, sociala normer, värderingar, infrastruktur, 

ekonomi och politik (Mont et al. 2014:11). Verplanken och Wood menar att cirka 

45 % av våra vardagliga handlingar egentligen inte är några val utan snarare vanor 

eller rutiner (Verplanken och Wood 2006 i Mont et al. 2014:19). Forskningen och 

den nya kunskapen om vad det är som egentligen får oss att göra olika val har lett 

fram till ett komplement till de traditionella styrmedlen: nudging.   

1.1 Fenomenet nudging 

Ordet nudging kommer från engelskans ord för putta eller knuffa och syftar just 

till ge människor en putt i rätt riktning. Inom nudging talas det om att förändra 

valarkitekturen och på så sätt få människor att välja det alternativ som är bäst 

både för dem själva och för samhället i stort. Med valarkitektur menas hur miljön 

ser ut som människorna gör sina val i. Ett klassiskt exempel inom nudgingens 

värld utspelar sig i Köpenhamn där det fanns stora problem med nedskräpning. 

Genom att placera gröna fotspår på marken som ledde fram till papperskorgar 

uppmuntrades människorna att slänga sitt skräp i dem och resultatet blev att 

nedskräpningen minskade med 46 % (Mont et al. 2014:39). När de gröna 

fotspåren placerades ut förändrades miljön, det vill säga valarkitekturen, och 

gjorde det lättare för människor att göra det rätta valet.  

Det som förändringarna i valarkitekturen har gemensamt är att de varken 

innehåller morot eller piska. Förbud eller begränsningar hör inte till nudging, och 

inte heller belöningar. Det handlar helt enkelt om att på olika sätt vägleda 

människor till att själva fatta det rätta beslutet. Som tidigare nämnts så styrs våra 

val ofta av vanor och rutiner och nudgens syfte är att uppmärksamma detta och få 

människor att självmant byta en sämre vana till en bättre. (Mont et al. 2014:15).  
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Nudging som begrepp myntades 2008 av de amerikanska beteendeforskarna 

Richard Thaler och Cass R. Sunstein som tillsammans gav ut boken ”Nudge”. 

Deras definition av nudging löd: ”A nudge, as we will use the term, is any aspect 

of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way 

without forbidding any options or significantly changing their economic 

incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to 

avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. 

Banning junk food does not.” (Thaler & Sunstein 2008:6).  

 

Definitionen har dock fått kritik för att vara alltför vagt formulerad och därför har 

flera andra forskare gett sig på att specificera begreppet tydligare. Det pågår 

dessutom en diskussion om vad som kvalificeras som nudging och vad som inte 

gör det, och inte heller här är alla forskare överens. Exempelvis menar vissa 

forskare att vanlig information kan vara nudging, medan andra menar att det 

måste ha ett tydligare syfte för att definieras som en nudge.  

 

Mont et al. (2014:73) beskriver fenomenet som ”att nudging inte är någon 

välutvecklad teori utan snarare en tillämpning av ett brett spektrum av 

beteendevetenskapliga insikter för offentlig politik”. Nudging är alltså ett relativt 

nytt, brett och omdiskuterat begrepp och beroende på vem som tillfrågas kan 

mycket i vår vardag klassas som nudging, även om den som konstruerat 

situationen egentligen inte är medveten om det.  

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra verktyg som ingår i begreppet 

nudging idag. Det är dessa fyra som avgränsar ämnet och som utgör ramen för hur 

nudging används som arbetsmetod inom olika områden (Mont et al. 2014:24).  

 

1. Förenkla och bättre rama in information 

Exempel: ICA Maxi i Södertälje ändrade sina röda ”Lägre pris” etiketter 

till gröna, med texten ”Sänkt pris – Ät snart! Denna vara närmar sig 

utgångsdatum, men är fortfarande färsk. Köp den så spar du på miljön och 

pengarna”. Resultatet blev positivt och konceptet har spridit sig till fler 

ICA butiker (Lagerberg Fogelberg et al. 2011:23). Det här innebär att hur 

information presenteras spelar roll för vilket val en människa väljer. 

Förenkling och inramning av information är exempel på nudging, medan 

maximering av information inte är det.  

 

2. Förändra den fysiska miljön 

Exempel: 90 olika Nordic Choice Hotels restauranger i Norge testade att 

byta ut sina tallrikar från 24 cm till 21 cm i diameter, vilket resulterade i 

att matsvinnet minskade med 20 % (Kallbekken & Sælen 2013). Att 
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förändra den fysiska miljön har länge varit ett sätt att påverka människors 

val, men har inte alltid benämnts som nudging.   

 

3. Välja standardalternativ 

Exempel: det har visat sig att i länder där människor automatiskt är 

inskrivna i ett organdonationsprogram, är en klar majoritet av 

befolkningen medverkande. I länder där varje individ själv måste skriva in 

sig är däremot en påfallande lägre procentsats människor medverkande. 

(Mont et al. 2014:28). Det här visar att människor tenderar att välja det 

alternativ som är standard eller förvalt.  

 

4. Dra nytta av sociala normer 

Exempel: En studie av Goldstein et al. (2008) visar att texten ”majoriteten 

av gästerna återanvänder sina handdukar” placerad i badrummen på ett 

hotell, resulterade i att gästerna återanvände handdukarna i högre 

utsträckning än när texten endast innehöll miljöargument. Det här visar att 

vi är sociala individer som är benägna att göra som andra gör.  

 

Med hjälp av dessa fyra verktyg är nudging på frammarsch i Sverige som ett 

komplement till de traditionella styrmedlen. Flera andra länder, som USA, 

England, Norge, Danmark och Australien, arbetar redan aktivt med nudging i 

olika typer av organisationer. (Mont et al. 2014).  

 

Den här rapporten kommer att fokusera på det fjärde nudgingverktyget, att dra 

nytta av sociala normer, och hur det kan användas på ett medvetet sätt inom 

textdesign. I nästa kapitel finns mer information om bland annat sociala normer 

och det fjärde nudgingverktyget. 

1.2 Bakgrund 

Efter introduktionen om hur nudging används går det att konstatera att mycket i 

vår vardagliga omgivning är nudging, utan att konstruktörerna alltid är medvetna 

om det. De olika strategierna för att få människor att göra olika val är per 

definition nudging, egentligen bara utan att ha blivit tilldelade namnet.  

 

Ekologisk mat har ökat starkt i Sverige. Försäljningen av svenska ekologiska 

livsmedel ökade med 39 % under 2015, från 15,5 miljarder kronor år 2014 till 

21,5 miljarder kronor (Ekoweb 2016:15). Sett till hela världen är det bara 

Danmark som slår Sverige och säljer mer ekologiska livsmedel per person och år. 

Den stora skillnaden mellan den svenska konsumtionen och resten av världen, är 

svenskarnas inställning till ekologisk mat. Vi är världsunika med att ranka miljö- 

och djurskyddsfrågor högst när det gäller frågan om varför vi väljer att handla 
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ekologiskt. Främsta argumentet utomlands är den egna hälsan, vilket kommer 

först på en tredje plats hos svenskarna. (Ekoweb 2015:12,27,28).  

 

Som nämnt i introduktionen handlar nudging om att få människor att byta en 

vana. Ambitionen med den här rapporten är därför att kombinera nudging och 

ekologisk mat i ett informationsmaterial. Anledningen till att valet föll på just 

ekologisk mat är för att ämnet har fått ett tydligt uppsving de senaste åren och 

blivit ett allmänt samtalsämne. Det är också ett ämne som jag personligen anser är 

intressant och viktigt. Jag har dessutom valt att arbeta med det fjärde 

nudgingverktyget, att dra nytta av sociala normer. Min undran är om en sådan typ 

av nudge kan få människor som inte handlar ekologiska livsmedel, att bli 

intresserade av att göra det och om det finns det vissa stilar som gör nudgingen 

mer eller mindre effektiv, ur en informationsdesignsmässig synvinkel? Det är 

frågor som dessa som ligger till bakgrund till den här undersökningens 

utformning. 

 

Ambitionen med det här arbetet är att bidra till att sprida nudging som 

arbetsmetod. Förhoppningsvis kan det leda till fler kreativa idéer om hur vi kan 

skapa långsiktigt hållbara vanor.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här rapporten är att ta fram två exempel på informationsmaterial 

som använder sig av nudging och undersöka vilken av de två som upplevs som 

mest effektivt. Målet är att öka insikten om hur nudging fungerar och se hur det 

kan bli ett användbart och medvetet redskap inom informationsdesign.  

 

Frågeställningarna som den här rapporten avser att undersöka lyder:  

 

 Hur kan ett informationsmaterial som innehåller nudging konstrueras med 

hjälp av informationsdesign? 

 

 Upplevs implicita eller explicita budskap som effektivast när det handlar 

om att påverka sociala normer i ett informationsmaterial?  

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för min gestaltning är den breda gruppen vuxna svenskar som bor i 

lägenhet. Målgruppen för själva studien är däremot framtida studenter vid 

informationsdesignprogrammen som aktivt kan välja att använda sig av nudging 

när de utformar olika typer av informationsmaterial som syftar till att mottagaren 

ska göra ett mer långsiktigt hållbart val.  
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1.5 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas av flera faktorer där den största är tiden som erbjuds. 

Den kommer att avgränsas till att enbart fokusera på det fjärde nudgingverktyget, 

det vill säga att dra nytta av sociala normer, samt i form av ett begränsat antal 

metoder i undersökningen, liksom antalet respondenter. Detta påverkar givetvis 

resultatet i undersökningen, något som diskuteras under rubriken etik och 

metodkritik.    
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2. Teori och metod 

2.1 Teorier 

Nedan presenteras de teorier och tidigare forskning som använts i det här arbetet. 

De ligger till grund för de gestaltningsförslag som utformats och som redovisas 

under rubriken resultat.  

2.1.1 Informationsdesign och Human centered design 

Norman beskriver hur human centered design har uppkommit som en lösning på 

tidigare dåligt utformad design och ger exempel som instrumentpaneler i 

personbilar eller hemmaljudsystem. Han menar att det är en brist när produkter 

inte är designade med användaren i fokus och att resultatet då blir en icke-

användarvänlig produkt och en frustrerad utövare. Human centered design är 

motsatsen till detta och beskrivs som en designfilosofi där människans behov, 

kapacitet och beteende alltid sätts i första hand. Det innebär därför att human 

centered design alltid bygger på en god förståelse för den mottagare, målgrupp, 

som den tilltänkta designen ska skapas för. (2013:8-9).   

Informationsdesign definieras enligt Pettersson: ”In order to satisfy the 

information needs of the intended receivers information design comprises 

analysis, planning, presentation and understanding of a message – its content, 

language and form. Regardless of the selected medium, a well-designed 

information material, with its message, will satisfy aesthetic, economic, 

ergonomic as well as subject matter requirements” (2012:30). Pettersson menar 

samtidigt att informationsdesign är ett tvärvetenskapligt ämne, ett samarbete 

mellan teori och praktik, som inte har några fasta regler.   

Pettersson citerar även Lohr som skriver att design har alldeles för många faktorer 

att ta hänsyn till för att tilldelas några fasta regler och att det är därför som ämnet 

både benämns som konst och som vetenskap. Pettersson sammanfattar detta 

genom att konstatera att en informationsdesigner i varje specifikt fall måste 

analysera och förstå problemet och därefter hitta en eller flera praktiska 

designlösningar. (Lohr i Pettersson 2012:40).  

Trots att det inte finns några generella regler för hur en artefakt ska utformas så är 

dock målet med informationsdesign att kommunikationen ska vara tydlig. Det 

finns därför tre viktiga grundprinciper som informationsdesign vilar på, som bör 

ligga till grund för utformningen av alla informationsmaterial. Dessa 

grundprinciper gäller naturligtvis även för textdesign, som är en del av 

informationsdesign. 
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 Läslighet – informationsmaterialet ska rent fysiskt gå att läsa. Texten ska 

vara tillräckligt stor, typsnittet ska gå att läsa, bilderna ska vara av 

tillräckligt hög kvalité och så vidare.  

 Läsbarhet – informationsmaterialets innehåll, såsom text, bild och layout 

ska vara anpassade för och därmed underlätta för mottagaren att förstå 

budskapet.  

 Läsvärde – informationsmaterialet ska upplevas som intressant och värt att 

läsa av den tilltänkta målgruppen.  

2.1.2. Retorik 

Partesläran är en modell inom retoriken om hur en text eller ett tal arbetas fram. 

Den har traditionellt fem delar som handlar om att: 1) hitta argument och samla 

stoff, 2) disponera den ordning informationen ska presenteras i, 3) välja ord och 

uttryck för informationen, 4) planera för själva genomförandet och slutligen 5) 

lära sig informationen utantill. Här nedan följer en vidare utveckling av steg 2 och 

3.       

 

Disposito – att disponera ordningen 

Steg 2, disposito är en stor del av partesläran. Det handlar om hur olika delar av 

en text eller ett tal byggs upp rent dispositionsmässigt. Innehållet i disposito kan 

variera men innehåller framförallt fem huvuddelar.  

 

 Inledningen, exordium, har tre huvudsakliga uppgifter: att väcka intresse, 

vinna läsarens välvilja samt skapa ett förtroende för avsändaren. För att 

väcka intresset är det lämpligt att exempelvis skriva någonting som är 

personligt, som en personlig händelse eller erfarenhet, någonting drastiskt, 

exempelvis någonting oväntat eller kontroversiellt eller någonting aktuellt, 

något som rör en nyligen inträffad händelse eller annan nyhet. Hur viktigt 

det är att skapa välvilja och förtroende varierar beroende på hur 

målgruppen ser ut och vem som är avsändare i varje specifikt fall. Är 

ämnet av intresse för mottagaren så är de redan välvilligt inställda, precis 

som att förtroendet kan vara högt eller lågt för en viss avsändare. 

(Lindqvist Grinde 2008:202–208).   

 

 Efter inledningen kommer narratio. Här presenteras all den information 

som krävs för att mottagaren ska förstå och tro på budskapet. Syftet med 

narratio är också att få målgruppen att vara en enhet, de ska uppleva att de 

som tar del av budskapet har någonting gemensamt. Narratio ska vara kort, 

klar och trovärdig för att vara effektiv (2008:211).  
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 Propositio är den del där själva förslaget eller påståendet framställs. 

Beroende på hur meddelandet är uppbyggt och vad syftet är, kan denna del 

placeras direkt efter narratio, eller i början eller slutet av meddelande. 

(2008:214). 

 

 Efter ovanstående delar är presenterade är det dags för argumentatio. Här 

radas alla de argument upp som stödjer förslaget eller påståendet. Här 

finns det också utrymme för att besvara de eventuella motargument som 

kan tänkas komma. (2008:215–218). 

 

 Avslutningens, peroratio, syfte är att få mottagarna att minnas budskapet 

men också att hålla med om det som sagts. Här kan det ibland även vara 

lämpligt med en sammanfattning. (2008:218–219).  

 

Även om ovanstående delar är vanliga i många olika typer av meddelanden menar 

Lindqvist Grinde att alla delar inte alltid är nödvändiga och inte heller den 

inbördes ordningen av delarna. Huvudsaken är att dispositionen är så effektiv som 

möjligt. (2008:221). 

 

Elocutio – den språkliga utformningen 

Steg 3 är läran om elocutio. Enligt Lindqvist Grinde (2008:235) handlar det om 

vilka ord, grammatiska konstruktioner och andra språkliga verktyg som är bäst 

lämpade för ett aktuellt meddelande. Han menar att ord kan ha avgörande effekt 

på hur ett meddelande tas emot och att det därför är minst lika viktigt att välja rätt 

ord som att välja rätt argument. Språket måste alltså anpassas efter både situation 

och den aktuella målgruppen. (2008:236–237).   

 

Elocutio innebär att språkets stil bör uppfylla fyra så kallade dygder: det ska vara 

korrekt, klart, konstfullt och även något som skulle kunna beskrivas som 

passande. Syftet är att använda språket på det sätt som är mest effektivt vid varje 

specifik situation. Det innebär att olika formuleringar, ordval, satsbyggnad osv 

passar för olika tillfällen. (2008:237). 

 

 Att stilen är korrekt innebär att texten ska vara rättstavad samt ha en 

korrekt grammatik. Vad som är korrekt grammatik kan givetvis 

ifrågasättas, men målet bör vara att använda sig av det mest effektiva valet 

av ett antal korrekta formuleringar. (2008:239).  

 Att stilen är klar innebär att texten är formulerad på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt så att mottagarna förstår, men också så att budskapet blir 
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så exakt som möjligt. Det kan medföra en balansgång mellan att undvika 

svåra ord och att det ibland kan vara nödvändigt att använda ett svårt 

fackord för att uppnå önskad precision med texten (2008:237–238, 247).  

 Att stilen är konstfull innebär att språket kantas av dekorerande uttryck 

och formuleringar i form av framförallt troper och stilfigurer. Deras 

funktion kan vara att försköna upplevelsen av språket, att få mottagaren att 

minnas budskapet bättre eller att på ett pedagogiskt sätt förenkla en 

händelse eller process. (2008:294–295).    

 Att stilen är passande menas att den är anpassad till dess ämne, målgrupp 

och den aktuella situationen. Det innebär att skribenten måste ha koll på 

exempelvis aktuella koder, etikettsregler och sociala normer för att kunna 

anpassa texten till dess rätta kontext. (2008:297).  

2.1.3. Stilistik 

Lagerholm (2008:10) skriver att stilistik är läran om stil. Han menar att stilistikens 

syfte bland annat är att förklara förhållandet mellan innehåll, form och effekt. 

Genom att göra en stilanalys går det att få svar på frågor om vad som utmärker 

språket i en text, vad i språket som ger texten en viss stil samt hur det går att 

förändra och förstärka en viss stil. Vilket innehåll en text har och vilken form 

meddelandet utformas i, är avgörande för vilken effekt det får på mottagaren. Alla 

texter syftar ju till att fylla någon slags funktion och det är den effekten som 

formen och innehållet syftar till att uppnå. Stilistik är dock ingen vetenskap som 

kan mätas med naturvetenskapliga metoder om att ett resultat ska kunna upprepas 

med samma resultat för att vara legitimt (Cassirer 2003:43). Eftersom stilistik är 

ett område som handlar om det mänskliga beteendet och våra reaktioner är det 

inte möjligt att mäta resultat på samma sätt. Däremot är det möjligt att använda 

stilistisk på ett systematiskt, explicit och medvetet sätt och på sätt göra metoden 

användbar ändå.  

 

Denotation och konnotation 

Lindqvist Grinde (2008:235-236) för en diskussion kring att ord kan ha flera olika 

innebörder. Han tar exemplet mamma/mor/morsa och menar att dessa synonymer 

har samma denotation, det vill säga en förälder av kvinnligt kön, men olika 

innebörder. Mor kan uppfattas som vördsamt och respektfullt eller som 

främmande och föråldrat beroende på vem som är mottagare. Morsa kan i sin tur 

låta nedvärderande för vissa medan det för andra kanske är mer synonymt med 

mamma än med synonymen mor. Det här visar att ord med samma denotation kan 

ha vitt skilda konnotationer, något som dessutom ständigt förändrar sig över tid i 

och med att språket utvecklas. Det här är viktigt att ha i åtanke när en text ska 

anpassas till elocutios fjärde dygd, passande. Här kan rätt synonymer vara 
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avgörande för hur en text och dess avsändare tas emot och vilken effekt texten får 

på målgruppen.  

 

Stilnivå och stilvalör 

Cassirer (2003:112) talar om konnotation som stilvalörer. Han menar att det finns 

flera variabler som bidrar till ett ords valör och som på så vis ändrar ordets 

konnotation åt olika håll. Han exemplifierar på samma sätt som Lindqvist Grinde 

men kring orden som istället gäller för en förälder av manligt kön: 

far/farsa/pappa och menar att dessa ord både har olika stilvalörer, men också 

olika stilnivåer. Med det menar han att en stilnivå ”betecknar graden av formalitet 

i språket” (2003:92) medan stilvalören ”uttrycker vår attityd gentemot det vi talar 

om (…)” (2003:75). Han menar i det här fallet att ordet pappa anses som norm 

och därmed är det ord som är mest neutralt i fråga om stilvalör och stilnivå. Han 

anser att far är mer ålderdomligt språk och konnoterar högaktning och samtidigt 

tyder på ett visst avstånd, medan farsa är ett mer modernt ord som tyder på 

jämlikhet och närhet. (2003:79).   

 

Stildrag, stilmarkör och stilaxlar 

Medan ett ord kan ha en viss stilnivå, kan en text vara skriven i en viss stil, 

textens stildrag. Exempelvis kan en texts stildrag vara formell, informell, konkret, 

talspråklig, berättande eller gammeldags. Vilket stildrag en text tilldelas baseras 

på dess stilmarkörer. Det är de som indikerar vad det är i texten som utmärker 

dess stildrag. 

 

Cassirer (2003:16–17) beskriver stildragen utifrån en rad olika stilaxlar med 

motsatsförhållanden. Dessa kan självklart användas tillsammans, korsvis eller var 

och en för sig, beroende på hur författaren vill att texten ska uppfattas. Han 

nämner exempelvis hur en text kan skrivas på ett modernt, talspråkligt och 

naturligt sätt och därmed bli uppfattad på ett visst sätt, medan samma text kan 

skrivas med ett ålderdomligt, skriftspråkligt och inlärt språk och på sätt ge läsaren 

en helt annan upplevelse. Några exempel på stilaxlar är: 

 

 Personlig, informell, nära – Opersonlig, formell, distanserad 

 Argumenterande, engagerad, drastisk – Informativ, rak, strikt, likgiltig 

 Subjektiv – Objektiv 

 Känslofull, varm, vänlig – Känslolös, kall, ovänlig 

2.1.4. Text, bild och grafisk form 

Lagerholm (2008:227–228) nämner kortfattat några regler kring den grafiska 

formen av ett meddelande. Han menar att ”det är innehåll, språk och struktur som 

bygger upp ett innehåll, men allt kan stödjas av grafiska arrangemang”.  
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Text 

En texts typsnitt och dess grad ska vara lätt att avkoda och inte störa läsningen. 

Om det är svårläst, för stort eller för litet tar det uppmärksamhet från själva 

innehållet (Lagerholm 2008:227). På frågan om vilket typsnitt, grad, radavstånd 

och radlängd som är bäst är svaret: det beror på kontexten. Vilken målgrupp och 

vilket medium texten ska presenteras i är avgörande för textens utformning. 

Pettersson (2012:71–75) har dock sammanfattat de viktigaste punkterna för att en 

text ska ha god läslighet:  

 

 Typsnittet ska vara stilrent och tydligt 

 Typsnittet ska vara vanligt 

 Använd endast ett fåtal olika typsnitt i samma informationsmaterial     

 Graden ska vara mellan 9-12 punkter för tryckt brödtext 

 Radlängden bör maximalt vara 60-70 tecken 

 

Ytterligare en viktig aspekt vad gäller en texts utformning är luft. Melin 

(2011:42–43) skriver att luft är vårt mest flexibla och kraftfulla skiljetecken och 

dessutom ett effektivt hjälpmedel för att göra en text inbjudande att läsa.   

 

Bild 

En väl formgiven och funktionell text har större chans att bli läst, förstådd och 

ihågkommen (Melin 2011:35, Lagerholm 2008:228). När det gäller bilder är det 

viktigt att komma ihåg att dessa ska ha en funktion och inte bara vara dekorativa.  

Melin (2011:36–37) listar tre typer av bilder som är att föredra i ett 

informationsmaterial: 

 

 Stiliserade bilder är effektivare än detaljerade eftersom de inte 

överbelastar läsaren med oviktiga detaljer. 
 

 Relevanta bilder är bättre än irrelevanta eftersom det inte krävs någon 

ansträngning av läsaren att försöka avkoda kopplingen mellan bilden och 

texten. 
 

 Redundanta bilder är effektivare än icke redundanta bilder eftersom dessa 

upprepar det som står i texten istället för att presentera ny information.  

 

Grafisk form  

Layouten påverkar läsningen och har betydelse för hur vi tolkar ett meddelande 

(Holsanova 2010:105). Via text, bild och annan grafisk formgivning kan layouten 

rangordna informationen och på sätt guida läsaren genom innehållet på ett 

medvetet sätt.  Bergström (2009:229) menar att ett meddelandes form har två 

huvudsakliga syften: att attrahera och att orientera. Även detta är givetvis ett ämne 

som inte har några exakta svar och där mycket står i relation till aktuell kontext. 
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Bergström skriver dock att det finns fyra klassiska designprinciper som syftar till 

att ge ett meddelande en attraktiv och orienterbar form.   

 

 Kontrast. Kontraster i exempelvis storlek eller styrka. Exempelvis får 

den stora bilden eller rubriken mer uppmärksamhet än den lilla och de 

mörka färgerna syns bättre än de ljusa.  

 

 Balans. Ett meddelande kan vara ordnat efter en symmetrisk centrerad 

diagonal axel, eller vara asymmetriskt. Det första kan upplevas som 

harmoniskt eller ståtligt av vissa, medan andra tycker att det är sterilt 

och tråkigt. Den asymmetriska formen kan uppfattas som rörig och 

skrikig eller som spännande och utmanande.  

 

 Linjering. Innebär att layouten är organiserad efter ett rutnät, ett så 

kallat stödraster. Stödrastrets funktion är att se till att exempelvis 

marginaler och sidnummer blir lika stora och på samma plats, samt att 

de bilder, textblock och rubriker som ska linjera med varandra, gör det 

exakt.  

 

 Rytm.  Rytmens funktion är att formen inte ska vara allt för 

förutsägbar och därmed ointressant. Rytm skapas genom att växla 

mellan exempelvis olika storlekar, färger och formelement som bilder 

och textblock. (2009:232–234) 

2.1.5. Normer och kognition 

 

Normer 

Ordet normal började användas synonymt med vanlig eller typisk under 1800-

talet. Då användes begreppet främst i syfte att definiera normalitet hos individer 

eller hela befolkningen med hjälp av statistiska studier (Svensson 2007:18–19). 

Men vad som är normalt handlar även om hur vi tänker och handlar, vilket styrs 

av våra värderingar och normer. Svensson (2007:17) beskriver att ”det som är 

normalt blir ett rättssnöre, även om det finns ett ideal som ligger bortom det 

normala”. Normer beskrivs av Svensson som informella och outtalade regler, 

något att jämföra med uttalade regler som exempelvis lagar. Hon menar att de 

outtalade reglerna, normerna, blir som tydligaste när de överträds. (2007:18).  

 

Sociala normer är normer som utförs av en viss grupp människor under en längre 

period. De sociala normerna delas upp i två grupper, de påbjudande och de 

deskriptiva. De påbjudande normerna är tvingande i form av exempelvis lagar, 

medan de deskriptiva mer styrs av vår egen moral. Det är de senare som påverkar 
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människor att bete sig på det sätt som är passande i varje situation, exempelvis att 

stå i kö utan att gå före, att använda gott bordsskick på restaurangbesök och så 

vidare. Vad om är norm varierar över tid och är heller aldrig homogent eftersom 

vad som uppfattas som normalt skiljer sig mellan olika delar i ett samhälle. 

Normerna är på så sätt alltid situationsberoende, vissa gäller för hemmet och 

andra för arbetsplatsen och så vidare, och detta styr hur människor agerar i olika 

situationer. (2007:19).  

 

En norm är alltså att göra eller tycka det som ses som normalt i en viss situation. 

Motsatsen är att avvika från normen och därmed inte tycka eller bete sig som den 

stora massan förväntar sig. De flesta människor tänker och agerar så som de 

förväntas göra och jämför sig ständigt sitt eget beteende med andras. Eftersom det 

förekommer olika typer av normer parallellt med varandra, tvingas vi ständigt att 

ompröva våra värderingar. Varje avvikelse märks och drar till sig 

uppmärksamhet. Ibland ifrågasätts normen och då blir en förändring blir möjlig. 

På så sätt prövas och omprövas normerna hela tiden och så utvecklas och 

förändras vad det är som uppfattas som norm i den specifika situationen. 

(Svensson 2007:19).   

 

Tidigare forskning har visat att deskriptiva normer är effektiva verktyg för att 

ändra människors beteende, eftersom det har visat sig att de omedvetet blir 

påverkade av den typen av information. Det är dock så att människor påverkas 

mest av personer som liknar dem själva och forskning har visat att ju mer 

referensgruppen liknade testpersonerna, desto bättre blev effekten av de sociala 

normerna (Griskevicius et al. 2008:11). Festingers teori handlar om social 

jämförelse och fastslår att människors attityder och beteenden påverkas av både 

objektiva fakta och genom att jämföra sig med andra, relevanta, människor. 

(Festinger 1957 i Mont et al. 2014). Detta kan jämföras med den så kallade 

bandwagoneffekten som innebär att människor tenderar att anta åsikter som de 

tror att majoriteten av omgivningen har (ne.se 2016). Alltså jämför vi oss med 

varandra hela tiden, medvetet eller omedvetet. Ett tydligt exempel är att 

människor i regel är nöjda med sin löneförhöjning ända fram till att de får reda på 

att kollegorna har fått en ännu högre höjning. 

 

För att de deskriptiva sociala normerna ska fylla någon ytterligare funktion, 

förutom att endast ”vara det normala rättssnöret” krävs att de internaliseras. Det 

innebär att de går från att vara en social norm till en personlig norm. Först då blir 

normen en personligt accepterad värdering som resulterar i dåligt samvete om den 

inte åtföljs.  
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Kognition 

Groome et al. (2010:27) definierar begreppet kognitiv psykologi som studien av 

hur hjärnan bearbetar information. Det handlar om hur vi tar in information från 

vår omvärld, hur vi finner mening i informationen och hur vi utnyttjar den. 

Svensson (2008:52) utvecklar Groomes resonemang och menar att kognition 

handlar om hur människan via bland annat varseblivning, minne, 

begreppsbildning, resonerande, problemlösande och uppmärksamhet, uppfattar sin 

omgivning. Han skriver att: ”samtliga dessa processer är i någon mån aktiva när 

människor skapar sig en uppfattning om samhällets normer och hur omgivningen 

förväntar sig att de bör förhålla sig till olika företeelser i vardagen och livet. Det 

är genom dessa kognitiva processer som tillvaron och omgivningen tolkas och blir 

begriplig för individerna.”  

 

Den kognitiva bearbetningen sker, mycket förenklat och teoretiskt sett, i fyra steg. 

När våra olika sinnen tar emot information inleds den kognitiva bearbetningen 

med perception, där innehållet i informationen analyseras. Denna process leder till 

steg två som innebär att informationen registreras och därmed blir inlärt och lagrat 

i minnet. Redan här har ett minne skapats som går att plocka fram vid senare 

tillfällen. Steg tre är just den framplockningen. När ett minne plockas fram kan 

det vara av anledningen att få reda på tidigare information, eller för steg fyra i 

processen, för att använda i andra mentala processer, som exempelvis att tänka. 

Framplockning av minne används ofta i det syftet, exempelvis när vi använder 

tidigare erfarenheter för att lättare kunna bearbeta nya problem eller situationer. 

(Groome 2010:27–38).  

2.1.6. Det fjärde nudgingverktyget  

Det fjärde nudgingverktyget, att dra nytta av sociala normer, syftar just till att ta 

använda sig av vårt mänskliga beteende och de deskriptiva normer som är 

beskrivna ovan. Genom att utforma nudgen så att det påverkar våra sociala 

normer kan det leda till att skapa nya vanor eller attityder. Det finns flera exempel 

på både lyckade studier och praktiska genomföranden.  

 

I en undersökning fick människor återkoppling på hur flitig deras gata var på att 

sortera sitt matavfall jämfört med genomsnittet. En glad smiley indikerad att de 

var bättre och en arg smiley visade att de var sämre än genomsnittet. Detta 

resulterade i att gatan ökade sin sortering med 3 % jämfört med en kontrollgrupp 

(Mont et al. 2014:30). Ett annat exempel utspelade sig i Kalifornien där 

elproducenten Opower genomförde en undersökning på 600 000 hushåll, 

inklusive kontrollgrupper. Elproducenten försåg sina kunder med information om 

både deras egen elförbrukning samt deras grannars förbrukning. Resultatet blev 

att elförbrukningen minskade med 2 % i genomsnitt. Det visade sig alltså att de 
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som förbrukade mer el sänkte sin förbrukning efter att de fått jämföra sina och 

grannarnas resultat. Men det visade också det omvända, nämligen att de som 

förbrukade mycket mindre än genomsnittet ökade sin konsumtion. (Allcott och 

Mullainathan 2010, Fischer 2008 i Mont et al. 2014:45–46). Detta stärker givetvis 

idén om att ”vad som är normalt blir ett rättsnöre” eftersom de som höjde sin 

förbrukning fortfarande var ”på den goda, tillåtna sidan av normen”. För att 

försöka undvika att personer med goda vanor försämrar sig utvecklades testet till 

att även det innehålla en glad smiley för de som förbrukade lite el. Då tenderade 

dessa människor att vara mer nöjda med sin insats och låg kvar på sin 

ursprungskonsumtion. Mont et al. skriver att Ayers (Ayers et al. 2012 i Mont et al. 

2014) har beräknat att den el som undersökningen reducerade skulle motsvara en 

skattehöjning på 3 – 7 %. Detta visar tydligt hur relativt enkla typer av nudging 

kan fungera som ett bra komplement till ekonomiska styrmedel, då det 

förmodligen skulle vara mer genomförbart att bifoga den här typen av information 

än att höja skatten.  

 

I en SWOT-analys som Mont et al. (2014:31–35) gör på nudging framkommer en 

rad styrkor som politiska beslutsfattare kan ha nytta av. Exempelvis att nudging 

inte handlar om att begränsa människors fria val, utan att det är en metod, som 

enligt exemplet ovan, kan komplettera lagstiftning och ekonomiska styrmedel och 

därmed lättare accepteras av medborgarna. Nudging är dessutom en god metod 

för att få människor att prova på nya saker eller ett nytt beteende. Om detta faller i 

god jord kan det vara starten på för en nya vana eller ny attityd. För den enskilde 

personen har nudging framförallt två styrkor: det kan fungera vägledande i en svår 

beslutsprocess samt att det aldrig handlar om förbud utan om nudgen går emot 

personens åsikter eller vilja så finns alltid det tidigare alternativet kvar.  

 

Svagheterna är bland annat att det har visat sig svårt att utforma dem så att de 

både fungerar i konstgjorda miljöer (som i undersökningar eller utprovningar) och 

i verkligheten. Detta beror till viss del på att det råder brist på undersökningar som 

genomförts på ett större urval människor. Det anses också som en svaghet att 

nudging är svårt att mäta. Eftersom det syftar till att påverka människors beteende 

och attityder är det svårt att avgöra om det verkligen är nudgen eller någon annan 

faktor som har varit avgörande.  

 

Möjligheterna med nudging är däremot många. De anses ofta vara relativt 

kostnadseffektiva och det finns stor potential i att använda sig av exempelvis 

appar i mobiltelefoner. Där skulle realtidsmätningar och information kunna 

utvecklas i oändliga variationer. Det största hotet är att metoden ibland anklagas 

för att för att vara manipulativ eftersom nudging syftar till att påverka våra 

undermedvetna val.  
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2.2 Metod 

För att svara på frågeställningarna… 

 

 Hur kan ett informationsmaterial som innehåller nudging konstrueras med 

hjälp av informationsdesign?  

 Upplevs implicita eller explicita budskap som effektivast när det handlar 

om att påverka sociala normer i ett informationsmaterial?  

 

… har jag designat två informationsmaterial, två foldrar, som inkluderar det fjärde 

nudgingverktyget: att dra nytta av sociala normer. Jag har valt att utforma 

foldrarna på exakt samma sätt vad gäller stil och grafisk form, men på olika sätt 

retoriskt. Ett antal kvalitativa intervjuer har därefter haft funktionen att indikera 

vilken av de två foldrarna som upplevs utgöra den mest effektiva nudgen.  

Här nedan följer den bakgrund som legat till grund för foldrarnas utformning samt 

en redovisning över hur intervjuerna har genomförts.  

2.2.1 Utformning av två informationsmaterial 

I foldrarna får vi möta tre fiktiva familjer som bor i samma hus i den fiktiva 

bostadsrättsföreningen HSB Aspen. Texten och bilderna i foldrarna beskriver hur 

en vanlig vardag ser ut i respektive hushåll. Texten är skriven i berättandeform 

utifrån familjernas egna perspektiv, som om de hade skrivit texterna själva. Här 

får läsaren kliva in och uppleva hur det kan se ut i respektive familj en vanlig 

vardag. Tanken är att respondenterna i intervjuerna ska sätta sig in i situationen att 

de här familjerna är deras riktiga grannar. Syftet är alltså att de ska symbolisera 

människor som lever under ungefär samma förhållanden som respondenten själv 

och på så viss uppfattas som människor som är relativt lika dem själva.  

 

Temat och den röda tråden i foldrarna är ekologisk mat. I foldrarnas tre olika 

hushåll är ekologisk mat norm. Det är standard hemma hos dem och ingenting 

som längre ifrågasätts. Det är alltså de sociala normerna kring att ens egna 

grannar ser ekologisk mat som norm som nudgen i foldrarna syftar till att påverka.  

 

Foldrarna är utformade på samma sätt vad gäller den grafiska formen, men skiljer 

sig åt retoriskt. I bägge foldrarna är stilen personlig och nära samtidigt som den är 

konkret. I den ena foldern talar familjerna om sina eko-vanor på ett implicit sätt, 

det vill säga att den informationen vävs in utan att tydligt värderas och alltså får 

mottagarna ta del av informationen utan att de behöver bli särskilt medvetna om 

det. I den andra foldern är informationen om familjernas eko-vanor istället 

explicita, det vill säga att deras värderingar är tydligt uttalade. Här argumenterar 

de tre familjerna med olika argument för varför de anser att ekologisk mat är 

viktigt för dem.  
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Att vi blir påverkade av sociala normer och att vi är vanedjur som vill göra som 

andra gör är ett faktum. Om en person får insikt i hur sina grannar gör, i det här 

fallet konsumerar ekologisk mat, kommer det att påverka respondenten, antingen 

medvetet eller omedvetet. Informationen lagras i minnet och kan därför komma 

att omprövas i senare situationer. Den här undersökningen utgår därför från tesen 

att läsaren blir påverkade av sina egna grannar. Frågan är dock vilken av 

foldrarna, den med implicit budskap eller explicit budskap, som kommer att 

påverka mest. Sammanfattningsvis: vilken av de två foldrarna upplevs utgöra den 

effektivaste nudgen? 

 

Foldrarnas utformning med kommentarer till designval av text och formgivning 

kan du läsa mer om under rubriken resultat.   

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 
Generellt syftar kvalitativa metoder till att komma nära det som ska undersökas. 

Tanken är att försöka sätta sig in i den undersöktes situation och se världen ur 

hens perspektiv. (Holme & Solvang 1997:92). Som alla metoder har de kvalitativa 

intervjuerna dock både fördelar och nackdelar.  

Kvalitativa metoder kan generera mycket information om beteenden, åsikter och 

känslor hos respondenterna vilket kan generera en djupare förståelse för den 

aktuella frågan. Det är en friare metod som tillåter situationsanpassning, till 

skillnad från exempelvis en enkäts färdigformulerade frågor eller förvalda svar. 

Detta ger möjlighet för de personer som intervjuas att beskriva sina insikter och 

åsikter med sina egna ord. (Mont el. al 2014:67). Holme och Solvang (1997:99) 

bekräftar detta och menar att en av de största fördelarna med kvalitativa intervjuer 

är att de liknar vardagliga situationer i form av vanliga samtal.  

Nackdelarna är att de ofta har få respondenter och därför kanske inte kan sägas 

vara representativa för den stora massan. De utförs dessutom ofta på ett visst urval 

av individer, vilket givetvis kan innebära att undersökningen medvetet eller 

omedvetet styrs åt ett visst håll. Detta behandlas vidare under rubriken etik och 

metodkritik.    

Anledningen till att jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer var just att 

jag ville se på vilket sätt de två informationsmaterialen skulle påverka 

respondenterna och samtidigt försöka undvika situationen där de intervjuade vill 

eller känner sig tvungna att vara till lags. Jag valde därför medvetet att intervjua 

personer som jag känner, men som samtidigt inte visste någonting om bakgrunden 

till undersökningen. På det sättet var min ambition att få svar med så hög validitet 

som möjligt.  
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De två foldrarna har legat som underlag för sex stycken kvalitativa intervjuer. 

Personerna som medverkat har varit fördelade lika mellan könen, 3 män och 3 

kvinnor, två av dem är studenter på Uppsala universitet respektive Linköpings 

universitet, och fyra av dem har fast arbete. Personerna är bosatta i Uppsala, 

Linköping och Västerås och är mellan 25 och 60 år. Intervjuerna har genomförts 

på olika platser men samtliga i kök i hemmiljö.  

 

Intervjuerna gick till som så att respondenten först fick förutsättningarna för 

foldrarna förklarat för sig. Det vill säga att de skulle försöka tänka sig in i 

situationen att foldern har skickats hem till dem och att personerna i foldern är 

deras grannar. Därefter fick de tid till att läsa igenom foldern med det implicita 

innehållet. Sedan ställdes ett antal frågor som exempelvis vad personen kom att 

tänka på efter att ha läst foldern, om hen kände igen sig i de fiktiva familjernas 

vardag, hur personen tror att hen hade blivit påverkad av innehållet om det hade 

varit en verklig situation. Därefter fick de tid att läsa den explicita foldern och fick 

sedan ett antal följdfrågor som exempelvis vad de upplevde för skillnad, vilken de 

tror att de skulle få mest förtroende för och vilken de skulle föredra att få hem i 

brevlådan. Avslutningsvis ställdes ett antal frågor om den gemensamma 

utformningen på den bägge foldrarna, det vill säga vad de tyckte om format, 

textmängd, språkbruk och grafisk utformning.  

 

Personerna som har ställt upp på intervjuer är valda för att de är ”vanliga 

människor”, då det var just det som eftersöktes i undersökningen, de är alltså inte 

utvalda för att de har fackkunskaper eller är experter inom vissa ämnen. På grund 

av detta har jag även valt att låta respondenterna vara anonyma. 

2.2.3 Etik och metodkritik 
Lagen om etikprövning av forskning som berör människor (SFS 2003:460) syftar 

till att skydda den enskilda människan och bibehålla respekten för 

människovärdet vid forskning (Etikprövningsnämnden 2016). Lagen innebär 

bland annat att personer som medverkar i forskning ska ha förstått och accepterat 

innehållet i forskningen samt vara informerade om att det är frivilligt att ställa 

upp, hur resultaten kommer att offentliggöras samt att det är tillåtet att 

närsomhelst avbryta sin medverkan.    

 

Även om den här undersökningen har genomförts med ambitionen att vara så 

funktionell och trovärdig som möjligt finns det flera aspekter som kan 

ifrågasättas. Precis som Holme och Solvang (2007:32) skriver så är ingen 

forskning värdeneutral. Den påverkas av alla val som görs, i det här fallet av 

faktorer som själva undersökningsmetoden, av valet av respondenter, av antalet 

respondenter liksom hur informationsmaterialet är uppbyggt och hur frågorna i 

intervjuerna är ställda. Allt det här innebär att svaren hade kunnat bli annorlunda 
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om studien genomförts på ett annat sätt, med andra frågor eller med andra 

människor. Min strävan har varit att belysa frågeställningarna från olika håll 

genom att välja respondenter med olika egenskaper och bakgrunder. Faktorer som 

exempelvis kön, ålder, sociala och kulturella tillhörigheter, utbildning, tidigare 

erfarenhet och inte minst åsikter om miljö, miljöförstöring samt ekologisk mat 

påverkar vilka svar som uppstår i intervjuerna. För att öka undersökningens 

validitet och trovärdighet hade det givetvis varit önskvärt med ett större antal 

respondenter.  

 

Även själva ämnet nudging beskylls som sagt ibland för att vara manipulativt eller 

för att göra intrång i människors liv. Det här är dock en etikdiskussion som rör 

själva ämnet i sig och inte mina specifika frågeställningar, även om gränslandet 

mellan dem kan ses som lite diffusa. 
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3. Resultat 

3.1 Gestaltningsförslag 

Målgrupp, text, bild och layout 

Foldrarna är utformade för att passa en bred målgrupp. Det är givetvis svårt att 

tillgodose alla behov i ett så pass begränsat material, men ambitionen är att det 

ska vara på en nivå som passar majoriteten av målgruppen: vuxna svenskar som 

bor i lägenhet. Därför är layout, bildval, färgval och språkbruk komponerade 

tillsammans för att passa både män och kvinnor i olika åldrar och med olika 

nationaliteter. 

 

Bägge foldrarna har formatet A5 och innehåller tre uppslag, totalt 8 sidor. Det är 

ett format som är tillräckligt stort för att upplevas som ”någonting riktigt att hålla 

i handen” och tillräckligt litet för att inte uppfattas som allt för tungt att börja läsa 

i. Formatet och antalet sidor är även enkelt att trycka eller skriva ut.  

 

I foldrarna har två olika typsnitt använts, en för rubriker och en för brödtext. 

Bägge är sanserifer och är valda för att de har god läslighet. Brödtexten är satt i 

10p Century Gothic. Det är ett typsnitt som enligt mig upplevs som vänligt och 

som för tankarna lite åt det handskrivna hållet. Det är ett medvetet val för att öka 

känslan av att det är familjerna i foldrarna som själva berättar sina historier. 

 

Framsidan innehåller en centrerad rubrik följt av en stor bild på det hus som det är 

tänkt att familjerna bor i. På högerkanten finns en infälld text som fungerar som 

inledning och presentation till foldern. Varje uppslag inleds med en rubrik i 

vänster hörn, samt under det en bild på den person som representerar respektive 

hushåll. Brödtexten löper sedan i en kolumn på höger sida och som fortsätter över 

på vänster sida. Längst till höger på uppslagen finns en bild som förstärker något 

av det som texten har handlat om. På så sätt har jag försökt att skapa en rytm i 

foldern som bygger på en asymmetrisk layout, men som är återkommande på 

varje uppslag och som därför skapar igenkänning hos läsaren. Genom att växla 

bilder, texter och fetlagd text är foldrarna även försedda med kontraster som ökar 

läsbarheten eftersom de indikerar hur texten är tänkt att läsas.  

 

Genom att placera rubriken och bilden på vänster sida har jag skapat en tydlig 

ingång till var texten startar. För att förstärka detta ytterligare så inleds texterna 

med en ingress i fetstil. För att den följande brödtexten inte ska uppfattas som 

alltför lång och tung har den delats upp i flera stycken som alla inleds med det tre 
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första orden i fetstil och annan färg än brödtextens svarta. Detta i kombination 

med den luft som styckesindelningen medför ökar läsbarheten och förstärker 

läsriktningen. Bilderna är valda för att de är representativa, enkla och redundanta, 

det vill säga inte ger läsaren någon ytterligare information än vad texten redan har 

informerat om. 

 

Här följer två bildserier på foldrarna, den implicita foldern till vänster och den 

explicita foldern till höger. Som du ser är de helt lika vad gäller layouten. I bilaga 

1 kan du se de två foldrarna i sin helhet.  

Retorik 

Innehållet i foldrarna kan anses vara uppdelade efter steg två i partesläran, 

disposito. Inledningen, exordium, består av rubriken och den första delen av 

texten som läsaren möter på foldrarnas framsida. Detta fungerar som en 

Figur 3. Folder med explicit innehåll.  Figur 2. Folder med implicit innehåll.  
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presentation och syftar till att skapa nyfikenhet, läsaren ska bli nyfiken på vad 

hens grannar gör om dagarna.  

 

Efter inledningen kommer narratio, som är det andra stycket av texten på 

framsidan. Här får läsaren en kort och snabb inblick i vad som ska komma i 

foldern och förhoppningsvis känner läsaren igen sig i grannarnas situation och 

känna en viss samhörighet, vilken ökar trovärdigheten för innehållet.  

 

Redan på första uppslaget, och de två följande uppslagen, presenteras proposito, 

det vill säga själva huvudtexten. Här får läsaren den djupare inblick i grannarnas 

vardag som framsidan utlovade. Det är dock i nästa del av dispositionen som de 

två foldrarna skiljer sig åt, nämligen i argumentatio. Den första foldern nöjer sig 

med att presentera vad grannarna gör, medan den andra foldern även argumenterar 

varför de gör som de gör. Den är därför mer explicit med sitt syfte och läsaren får 

en tydligare inblick i varför ekologisk mat är norm för dem. Den första foldern är 

mer implicit och lämnar läsaren för att kunna dra sina egna slutsatser.  

 

Textens avslutning, peroratio, sker på foldrarnas baksida. Den är kortfattad och 

syftar till att skapa välvilja och påminna om att det var grannarna som foldern 

handlade om.  

 

Steg tre i partesläran är läran om elocutio, det vill säga att foldrarnas språk har 

byggts upp för att passa den tänkta målgruppen på bästa sätt. För det första är det 

givetvis självklart att texten ska vara rättstavad, men även korrekt ur en 

grammatisk synvinkel. Det hör ihop med den stil jag har valt att tilldela texten, det 

vill säga en berättande och personlig stil. Det innebär att vissa formuleringar kan 

uppfattas ha talspråkliga drag och därför får anses vara korrekta ur en talspråklig 

synvinkel. Ett exempel är hämtat från den implicita foldern är: Det tycker dom är 

roligt, för det mesta i alla fall. När det inte krockar med något som dom tycker är 

roligare!. Texten är skriven så som det hade kunnat uttalas om det hade varit 

uttryckt muntligt, stavad med det mer talspråkliga dom istället för de samt 

kompletterad med ett uttrycksfullt utropstecken. En mer skriftspråklig variant 

hade kanske varit: Om det inte krockar med något roligare tycker de för det mesta 

att det är roligt.  

 

I bägge foldrarna är hela brödtexten skriven enkelt och talspråkligt. Den 

innehåller inga svåra ord eller vänstertunga meningar. Tanken är som sagt att 

läsaren ska uppfatta texten som berättelser direkt från grannarna själva. Det 

innebär att texten har ganska många troper och stilfigurer, alltså ord och uttryck 

som beskriver något på ett annorlunda sätt än vad som är standard. Exempelvis 

Sen börjar det skramla och puttra och fräsa från alla håll, och Hon är snabb som 

en vessla med att fånga sitt byte. Här är den första meningen ett exempel på en 
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anafor (upprepning av ordet och), den andra en metafor där hunden Frida är snabb 

som en vessla. Alla dessa utryck har som syfte att göra språket målande och 

intressantare att läsa. Slutligen så är texten, precis som med layouten och 

bildvalen, även skriven för att passa målgruppen. Genom att använda en 

berättande, personlig och enkel stil på texten är ambitionen att läsaren ska bli 

nyfiken på sina grannar och samtidigt få förtroende för foldern. Det är alltså en av 

textens stildrag.      

 

Stilistik 

Jag ska börja med att beskriva det som de har gemensamt. Den tydligaste stilen är 

gemensam för bägge foldrarna, nämligen det personliga och nära språkbruket. 

Detta kännetecknas framförallt av att personerna pratar om sig själva och sina 

familjer i första hand samt att språket närmar sig talspråklig karaktär. 

Anledningen till valet att hålla texten personlig och åt det talspråkliga hållet är att 

jag vill förstärka känslan av att det är familjerna själva som uttalar sig och 

ingenting som är tolkat eller uppdiktat av någon utomstående. På så sätt försöker 

jag komma så nära upplevelsen av att spegla familjernas normer som möjligt. Ett 

annat alternativ hade exempelvis kunnat vara att texterna var upplagda som 

intervjuer.  

 

Varje uppslag inleds med en allmän beskrivning om vilka som ingår i respektive 

familj och vad de gör om dagarna. I exemplet nedan får läsaren till exempel reda 

på att barnen går på simskola, att familjen ofta är ute och går tillsammans och att 

mamman i familjen tycker att våren är bäst för sådana promenader. Texten har 

utrymme för små detaljer som syftar till att läsaren ska komma närmare familjerna 

och få lättare att minnas vad som stod i texten. I exempel är tussilagos och 

klädsim två exempel på sådana detaljer.  

Figur 4. Första delen av texten på ett av uppslagen. Här finns exempel på 
detaljer som karaktäriserar de den specifika familjen.  



Emelie Scott 
Mälardalens högskola VT2016 

Examensarbete I Informationsdesign, 15hp 

 

29 

 

Figur 5 nedan handlar om nästa familj och visar exempel på några expressiva och 

spontana uttryck som även det kännetecknar en personlig stil: superbra, det är 

learning by doing och vi betar oss fram genom utbudet i Västerås! Alla dessa ord 

och uttryck kan sägas vara en del av elocutios tredje dygd, att språket ska vara 

konstfullt, då de bidrar till att göra historien mer levande och trevligare att läsa.  

Men självklart är ordvalen och de språkliga figurerna inte bara till för att göra 

texterna mer lättlästa. De syftar även till att ge läsaren så goda förutsättningar som 

möjligt för att tolka texten på avsett sätt. De tre familjerna har blivit tilldelade lite 

olika stildrag. Exempelvis ska texten nedan vara en berättelse från det 

pensionerade paret Wanner. Här återfinns ord som dam, när deras hund Frida 

beskrivs. Det för tankarna till en beskedlig och väluppfostrad lite äldre hund, i alla 

Figur 5. I texten finns exempel på expressiva och spontana uttryck 
som bidrar till stilens karaktär.   

Figur 6. Flera ord i det tredje uppslaget är valda för att texten ska få ett 
lite äldre språkbruk.     
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Figur 7. Här är de textuella skillnaderna på det första uppslaget.  Den 
implicita foldern till vänster och den explicita till höger. 

fall i jämförelse med exempelvis orden tik eller tjej. Här finns också ord som far, 

tjusigt, fasligt och uppsyn, vilka alla är valda för att de konnoterar ett lite äldre 

språkbruk som kanske är vanligare bland pensionärer än ungdomar. Kanske hade 

trovärdigheten för texten som representerar paret Wanner blivit lägre om det 

istället var den som innehöll uttrycken superbra och det är learning by doing. 

Rätt synonymer är som tidigare konstaterat avgörande för vilken effekt texten får 

hos målgruppen.  

 

Meningsbyggnaden i foldrarna bidrar också till känslan av talspråklighet. En del 

av texten är hypotaktisk, det vill säga att meningarna ofta består av längre 

syntaktiska meningar som innehåller både huvudsatser och bisatser. Följande 

mening är även den hämtad från familjen Wanners text och är ett exempel på 

hypotaktisk stil. Vid niosnåret på morgonen brukar Barbro gå upp, sedan tar de 

en promenad runt hela kvarteret, hon och Frida. Hade stilen varit parataktisk 

hade den kanske istället varit formulerad såhär: Vid niosnåret på morgonen 

brukar Barbro gå upp och sedan tar hon och Frida en promenad runt hela 

kvarteret. Informationen är den samma men det första exemplet ger ett med 

talspråkligt intryck. Även om meningarna ibland kan tyckas vara långa så är de 

skrivna med korta fundament, alltså med högertyngd vilket även det är en 

indikator på en mer talspråklig stil.  

 

Det som skiljer stilen i den implicita foldern från den explicita foldern är alltså att 

den andra är mer subjektiv och argumenterande. I figur 7-9 nedan ser du vilka 

stycken som är förändrade i den explicita foldern. I det första exemplet nedan 

handlar mittenstycket i den implicita foldern om att barnen får vara med och laga 

mat, i den explicita foldern består stycket istället av teser och argument kring 

varför familjen köper ekologisk mat.   
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Figur 8. Här är de textuella skillnaderna på det andra uppslaget.  Den 
implicita foldern till vänster och den explicita till höger.  

Figur 9. Här är de textuella skillnaderna på det sista uppslaget. Den 
implicita foldern till vänster och den explicita till höger.  

 

Även om den explicita folderns tre uppslag har ett varsitt stycke där familjerna 

argumenterar för sina ekologiska varor, är stildragen och tonen i språket 

fortfarande densamma som i den implicita. Det är fortfarande nära, personligt och 

har talspråkliga drag. Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att de två 

foldrarna har det mesta gemensamt; layout, bilder, färger, typsnitt och stildrag, 

men skiljer sig åt retoriskt då den explicita foldern argumenterar för fördelarna 

med ekologisk mat.  
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3.2 Resultat av intervjuer 

Här redovisas det sammanfattade resultatet av intervjuerna som genomförts. 

Intervjuerna kan beskrivas som vardagliga samtal, men de huvudsakliga frågor 

som intervjuerna utgått från hittar du längst bak i rapporten, se bilaga 2.  

 

Del 1, allmänna frågor och frågor om dem implicita foldern 

Respondenterna hade inga svårigheter med att sätta sig in i situationen att 

foldrarna handlade om deras bostad och deras grannar, vilket var förutsättningen 

för att intervjuerna skulle kunna genomföras. På frågan om vad det var första var 

de tänkte på efter att ha läst den implicita foldern så svarade fyra av sex med en 

neutral/positiv inställning: det handlade om en inblick i folks vardag, det 

handlade om mat, ekologisk mat, det var sunda, trevliga människor och jag blev 

glad, jag hoppas att det ser ut såhär i Sveriges hushåll. En av respondenterna var 

lite mer avvaktande: Jag tänker att det här var paradisscenarion hos alla tre. Det 

är väl så i en broschyr, men det är ju inte hela sanningen, och en kontrade med en 

motfråga: Varför får jag den här?. Fem av sex respondenter var dock överens om 

att de skulle läsa foldern, om det handlade om deras egna grannar. Om det inte 

hade varit deras egna grannar var det bara en av dem som trodde sig att hen 

fortfarande skulle läsa. Detta signalerar att det är fördelaktigt att använda sig av 

ansikten i människors närhet för att skapa en nyfikenhet kring vad de har att säga. 

Om det inte hade handlat om kända ansikten hade materialet tolkats som reklam 

och därmed blivit ointressant för de flesta.    

 

Alla respondenter uppfattade familjerna i foldrarna som sunda, harmoniska och 

energiska människor och alla var överens om att de skulle kunna vara 

representativa för deras befintliga grannar. En respondent uttryckte dock att det 

bara var: välbeställda familjer som presenterades liksom att hen uppfattade det 

som att deras berättelser var: förgyllda. Alla höll med påståendet om att de kände 

igen sig i familjernas vardag, även om olika respondenter givetvis liknade sig vid 

olika familjesituationer. Detta tolkar jag som ett relativt bra urval av familjer i 

foldrarna, i förhållande till de personer som jag intervjuat. Det är viktigt eftersom 

forskningen har visat att människor är mer benägna att följa sociala normer ju mer 

lika de är varandra. Den här undersökningen är dock inte på något sätt 

representativ för en större population, utan ger mer ett riktvärde för den typ av 

människor som deltagit i den här studien.  

 

På (den något ledande) frågan om de anser sig vara intresserade av miljö- och 

miljöförstöringsfrågor svarade samtliga ja. De svarade även ja på frågan om de 

var intresserade av ekologisk mat varav en respondent utvecklade sitt svar med: 

Jag har inte varit det förut men det ökar. Det här är samma resonemang som med 

miljön för tjugo år sedan. Förut var det töntigt med ekogrejer, men det växer fram 

mer och mer att det är nyttigt. OM man nu kan lita på allt som säger sig vara 
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ekologiskt. Jag var inte förberedd på att alla respondenter skulle vara så välvilligt 

inställda till ekologisk mat, vilket även det är en fråga som begränsats av att 

undersökningen innehållit så få respondenter.  

 

Om temat i foldrarna var utbytt till någonting annat, som till exempel sopsortering 

så skulle de flesta välja att läsa foldern i alla fall, om det var deras egna grannar. 

Det här tyder på att gemene person i allmänhet är intresserad av vad ens grannar 

har för sig och att nyfikenheten för det är mer lockande än ämnet i sig.  

 

På frågan om respondenterna trodde att den här typen av information skulle få 

dem att ändra sina handlingsmönster i affären svarade fem av sex: nej, nej jag 

gillar inte grupptryck, nej jag bestämmer själv vad jag vill handla, medan den 

sjätte sa kanske, omedvetet. Jag tror att hjärnan fungerar så. Det här pekar på att 

människor i allmänhet inte tror att de blir så påverkade av vad människor i deras 

närhet gör, trots att det är att faktum. Det kan också vara en indikator på att vi tror 

att de val vi gör är självvalda i en högre utsträckning än vad de egentligen är.  

 

Del 2, frågor om den explicita foldern samt foldrarnas grafiska form 

Efter att respondenterna fått läsa den explicita foldern ställdes återigen frågan om 

vad det första de tänkte på efter att ha läst igenom var. Svaren blev: mer 

informativ, mer uppläxande, kanske lite politisk, den innehåller mer fakta och det 

känns som om dom försöker påverka mig, nu är dom ännu mer medvetna. Här 

uppfattades budskapet som negativt hos vissa som kände sig mer ”påhoppade” 

medan andra tyckte att den var mycket mer intressant för att: man lärde sig mer 

saker. Ytterligare en kommentar var: intressant att höra andras åsikter, men jag 

håller inte med om allt. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om foldrarna 

presenterars i omvänd ordning, vilket hade varit intressant att undersöka om det 

funnits utrymme.  

 

Frågan om vilken av foldrarna respondenterna helst skulle vilja få hem i 

brevlådan gav väldigt olika resultat. En person sa: Kanske den första (implicita). 

Det kanske är lite för mycket argumentation för att övertyga någon oinsatt i den 

andra. Det beror nog på vilken inställning man har sedan tidigare. Om den är för 

informativ kan vissa bli negativt inställda. Man vill inte ha någon som säger åt en 

vad man ska göra, man vill inte bli styrd. Den kan vara övertydlig. Om man 

däremot är lite insatt så kanske den argumenterande är bättre. En annan tyckte 

att den implicita var att föredra för att den inte var så gå-påig, jag vill inte bli 

styrd. Andra tyckte dock att den explicita var bättre: för att jag skulle kolla upp 

informationen på google och om allt stämde så skulle jag få högre förtroende för 

den, jag tyckte om den sista (explicita) bättre för att jag fick mer information, den 

sista (explicita) eftersom jag lärde mig mer, den sista eftersom den hade ett tydligt 

ställningstagande annars undrar man ju varför man får en sån här folder. Det 
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sista påståendet pekade på en brist hos foldrarna, nämligen att informationen om 

avsändare och varför foldern utgick var bristfällig. Detta insåg jag i efterhand att 

det givetvis påverkade respondenteras svar eftersom de då inte helt kan uppfatta 

syftet med varför de får foldern. Detta hade enkelt kunnat undvikas genom att 

förtydliga inledningstexten med information om varför foldern delades ut, 

exempelvis ”den här foldern är sammanställd av … och den delas ut till alla 

boende på … för att …”. Då hade förtroendet för foldern, och dess innehåll, stigit 

och kanske även påverkat respondenternas svar.  

 

Respondenterna fick dels frågan om vilken folder de själva föredrog, två föredrog 

den implicita och fyra den explicita, dels frågan om vilken av foldrarna de tror att 

andra hade föredragit. Även här var svaren olika, en person uttryckte det såhär: 

Nuförtiden så är ju folk så medvetna. Och därför tror jag att den sista har mer 

effekt om man nu skickar ut den i förhoppningen att få folk att tänka på vad de 

äter. Det var inget speciellt med den första. Bara husligt och fint men inte så 

utbildande. Två personer trodde att andra skulle föredra den implicita foldern 

eftersom: man vill ju inte bli styrd. Tendenserna var tydliga att respondenterna 

trodde att även andra föredrog den folder som de själva föredrog. Svaret blev även 

detsamma för alla respondenter på frågan om vilken av foldrarna de fick högst 

förtroende för. En person kommenterade dock: jag vet inte vad det är jag ska få 

förtroende för. Det speglar återigen problematiken med bristen på information om 

syftet.  

 

Angående den grafiska formen så var alla överens om att formatet var bra. 

Textlängden fick kommentaren bra, men två personer tyckte att texten var ok men 

på gränsen till för lång. Alla tyckte att foldrarna var tilltalande rent grafiskt, fina 

bilder, trevligt, trevligt intryck, men någon tyckte att: den var något otydlig i 

högerhörnet (där bilden möter texten). Alla respondenter tyckte att språket var 

lättläst, enkelt att förstå och nivån är lagom, men någon tyckte att det var lite 

glättigt. Sammanfattningsvis tyckte alltså de flesta att foldrarna höll god standard 

men att det saknades tydlig information om avsändare och syfte.  

3.3 Sammanfattat resultat på frågeställningarna  

Hur kan ett informationsmaterial som innehåller nudging konstrueras med hjälp 

av informationsdesign? 

Det går att göra på en mängd olika sätt. I den här rapporten har jag valt att 

använda nudgingverktyget att påverka genom sociala normer. Genom att skapa ett 

informationsmaterial där mottagaren får reda på information om sina egna grannar 

påverkas mottagaren av informationen, antingen medvetet eller omedvetet. I det 

här fallet har jag jobbat med nudgingen genom olika retoriska grepp: med eller 

utan argumentation. Det är en form av nudging, men både nudgingen och 
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innehållet skulle kunna handla om något helt annat, konstrueras på flera andra sätt 

och på så sätt kunna användas i många andra typer av kontexter.  

 

För att materialet över huvudtaget ska bli läst och mottaget på avsett sätt så krävs 

dock god informationsdesign. Läslighet, läsbarhet och läsvärde måste vara väl 

anpassat till den specifika målgruppen med allt det innebär i form av exempelvis 

val av typsnitt, radlängd, grad, layout, text och bild i samverkan, stil på språket 

och ordval. Sammanfattningsvis så bör ett informationsmaterial som innehåller 

nudging givetvis ha samma medvetna designval som andra material.   

 

Upplevs implicita eller explicita budskap som effektivast när det handlar om att 

påverka sociala normer i ett informationsmaterial?  

Resultatet av mina intervjuer har inte gett något tydligt svar på frågan om vilken 

som upplevs effektivast. Det kan bero på flera orsaker, varav den viktigaste är att 

antalet respondenter var för få. De svar som intervjuerna har gett har dock bidragit 

till insikter om hur respondenterna tänker och resonerar inför de två materialen, 

vilket har gett värdefull information i alla fall. Det visar nämligen att foldrarna 

hade kunnat göras än mer målgruppsanpassade och därmed tilltalat en viss typ av 

människor på ett effektivare sätt.  

 

 De personer som föredrog den implicita foldern var överens om att de inte 

vill bli styrda, de vill ha känslan av att det är de själva som fattar alla 

beslut och de är också kritiska till den här typen av utskick och källkritiska 

i allmänhet. Till den gruppen av människor hade en implicit folder, men 

med tydlig avsändare och syfte utmarkerat varit effektivast.  

 

 Den andra gruppen av respondenter föredrog den explicita foldern. Det var 

de personer som själva ansåg sig vara mer insatta i eko-frågan och därför 

uppskattade att få lära sig mer och se andras åsikter. De var inte lika 

kritiska till materialets avsändare och syfte, ingen av dem ifrågasatte det. 

De upplevde sig inte heller som styrda av materialet, utan tyckte snarare 

att den implicita foldern framstod som mindre intressant i jämförelse. Det 

pekar på att den typen av retorik är effektivare till målgruppen människor 

som redan är lite insatta i ämnet, men också att själva ämnet har större 

betydelse för dem. Ett annat ämne kanske inte hade lästs med samma 

entusiasm.    

 

Eftersom syftet med nudging är att få människor att byta till en bättre vana är det 

kanske främst de personer som inte redan tagit ställning för, i det här fallet, 

ekologisk mat som foldrarna avser att påverka. Den här undersökningen ger 

därför en liten fingervisning om att det eventuellt är effektivare med ett implicit 

budskap, i kombination med en tydlig avsändare och syfte.  
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4. Diskussion 

Målsättningen med just den här typen av informationsmaterial med nudge är att 

personen som tagit del av informationen ska tänka ett steg till i affären nästa gång. 

När hen står och väljer mellan ekobananer eller konventionella bananer så ska en 

tanke susa förbi att ”familjen Wanner skulle ha valt dessa, det kanske jag också 

ska göra då”. Det är här den kognitiva psykologin kommer in, informationen blir 

lagrad i minnet när informationen från foldrarna tas in, för att sedan plockas fram 

igen vid ett senare tillfälle, exempelvis i mataffären. Personen i fråga hamnar då i 

en situation där hen har möjlighet att byta till en bättre vana och göra ett mer 

medvetet val. 

 

Syftet med den här rapporten var att ta fram två exempel på informationsmaterial 

som innehåller nudging och undersöka vilken av de två varianterna som upplevs 

mest effektiv. Undersökningen har framförallt visat att det är oerhört viktigt med 

information om avsändare och syfte. Hur ska mottagaren annars kunna tolka 

informationen de får? I mina gestaltningsförslag anser jag nu i efterhand att det 

var en brist, även om en del av respondenterna inte uppfattade det så. Kanske har 

det dock ändå påverkat respondenternas svar i intervjuerna. Den största svagheten 

med undersökningen är dock antalet respondenter. Självklart hade ett större antal 

gjort undersökningen mer trovärdig, och gett de försiktiga antaganden som det här 

resultatet pekar på en högre validitet. Men trots det anser jag att de resultat som 

ändå kom fram är användbara.     

 

Precis som att god informationsdesign och textdesign ofta handlar om att göra en 

effektiv målgruppsanpassning, handlar även nudging i det här fallet om just det. 

Kanske måste konstruktören vara än mer medveten om mottagarnas åsikter och 

vanor för att den här typen av information verkligen ska generera ett nytt 

beteende. Å andra sidan kan även dessa eventuella nya beteenden ifrågasättas. 

Eftersom det handlar om människor, som tänker och handlar utifrån egna åsikter, 

kunskaper och erfarenheter, så finns det självklart många andra faktorer som 

skulle kunna bidra till det nya beteendet. Det är som tidigare nämnts en av 

bristerna med nudging, att det är svårt att verkligen mäta dess effektivitet.  

 

Den här typen av informationsmaterial med nudge skulle kunna appliceras i en 

mängd andra situationer. Exempelvis skulle kommunen kunna stå bakom 

information om hur innevånare på viss gata informerar om hur de tvättar bilen på 

biltvätten istället för på gatan, en skola skulle kunna informera om hur många som 

cyklar till skolan i en viss årskurs, fotbollslaget kanske har kommit på ett 

miljövänligt sätt att gödsla gräsmattan eller få matchtröjorna rena med såpa 
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istället för tvättmedel. Nudging handlar i de här fallen alltså om att öppna 

mottagarens ögon för en ny vana, när de får reda på hur andra gör.  

 

Målet med den här rapporten var att öka insikten om hur nudging fungerar och se 

hur det kan bli ett användbart och medvetet redskap inom informationsdesign. Jag 

hoppas att det kan leda till att fler väljer att använda nudging, dels för att försöka 

skapa hållbara vanor men också för att se hur metoden kan effektiviseras. Ämnet 

är fortfarande relativt outforskat och det finns gott om utrymme för att undersöka 

alla de fyra olika nudgingverktygen i kombination med informationsdesign.     
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5.4 Figurförteckning 

Figur 2. Skärmbild. Gestaltningsförslag hela den implicita foldern. 

Figur 3. Skärmbild. Gestaltningsförslag hela den explicita foldern.   

Figur 4. Skärmbild. Detaljbild folder.  

Figur 5. Skärmbild. Detaljbild folder. 

Figur 6. Skärmbild. Detaljbild folder.  

Figur 7. Skärmbild. Detaljbild implicit och explicit folder.  

Figur 8. Skärmbild. Detaljbild implicit och explicit folder.  

Figur 9. Skärmbild. Detaljbild implicit och explicit folder.  

 

Samtliga skärmbilder är producerade av Emelie Scott.  
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Bilaga 1.  
Den implicita foldern i sin helhet.  
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Den explicita foldern i sin helhet.  
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Bilaga 2.  

Intervjufrågor 

 

Frågor om den implicita foldern 
 

 Vad är det första du tänker på när du har läst foldern? Vad får dig att känna 

så? (Om temat hade varit tydligare, hur tror du att du hade reagerat då?) 
 

 Om du fick den hem i brevlådan, hade du läst den då? 
 

 Vad hade du tänkt efter att du hade läst foldern?  
 

 Vad får du för upplevelse av familjerna i foldern? Vad får dig att känna så? 
 

 Är människorna typiska eller otypiska dina egna grannar? På vilket vis? 
 

 Känner du igen dig i familjernas vardag? På vilket vis? 
 

 Vad saknar du i foldern? 
 

 Är avsändare viktigt för dig? 
 

 Är du intresserad av miljö och miljöförstöring? 
 

 Är du intresserad av ekologisk mat? 
 

 Om du skulle förändra någonting med foldern, vad skulle det vara? 
 

 Om temat skulle vara utbytt mot någonting annat i foldern, som exempelvis 

att tvätta bilen eller sopsortering. Hade du reagerat på samma sätt då tror du?  
 

 Tror du att du skulle börja handla mer ekologiska varor om du fick reda på att 

dina grannar handlar mer sådana varor än dig? Utveckla! 

 

Frågor om den explicita foldern 
 

 Vad är det första du tänker på när du har läst den här foldern? Vad är det som 

får dig att känna så? 
 

 Vilken av de två foldrarna skulle du helst få hem i brevlådan? 
 

 Vilken av foldrarna tror du andra helst skulle få hem i brevlådan?  

 

Frågor om den grafiska formen, bägge foldrarna 
 

 Är den lagom stor? 
 

 Är texten lagom lång? 
 

 Är den tilltalade rent grafiskt? 
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 Är språket på en lagom nivå?   
 

 Blir du nyfiken att läsa den? Varför? 
 

 Blir du intresserad av ämnet? Varför? 
 

 Vilken av de två föredrar du? Varför? 

 

Gemensamma frågor för bägge foldrarna 
 

 Vilken folder skulle du få mest förtroende för? Varför?  
 

 Vilken av foldrarna tycker du bäst om? Varför?  
 

 Vilken av de två foldrarna är det mest troligt att du skulle ändra dina 

handlingsvanor för? Varför?  
 

 Vilken av de foldrarna är det mest troligt att andra skulle ändra sina 

handlingsmönster för? Varför? 

 


