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Abstract 
 

The subject of this thesis is the world spreading phenomenon “to nudge” in a cultural 

context. A nudge is essentially a little push in the right direction, so to speak. The concept 

of nudge has been powering its way through the crowd since the introduction of the term 

in 2008 in the book “Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness” by 

Richard Thaler and Cass Sunstein. Today the idea of nudging is basically used in countries 

all over the world as a new approach in the matter of influencing behavior and choice 

without changing incentives or forbidding any actions in the means of people’s freedom of 

choice. The overall principles of nudging are to improve the individual’s decisions based 

on health, wealth and happiness. 

 

The fact that nudging is spreading all over the world, can raise the issue on one level or the 

other regarding culture and cultural barriers. Culture is something that has existed for 

thousands of years, and will most definitely continue existing for thousands years to come. 

Since we live in a world dominated by high diversity culturally speaking, then it can be 

assumed that there is a somewhat high diversity in behavior amongst the different 

cultures as well. This is what the world famous social psychologist Geert Hofstede has 

observed and researched over a long period of time in many countries in the world. Our 

cultural behavior can be similar to another, but never exactly the same. 

 

A tendency shows that there are many different nudges being designed all over the world 

for a specific group of people, which leads to the discussion of nudges being made for 

changing one particular behavior in one particular situation. Situations and people are 

different, but in the end several nudges are out to change the same behavior in some way 

or the other, nonetheless the nudges differ from each other because they are designed 

under different kinds of circumstances. 

Therefore, the motivation behind of this thesis is to compare three selected countries: 

Denmark, Chile and Russia. This thesis will investigate the possibility of using the same 

nudge in three very different cultures, with the purpose of looking into the functionality 

and effect some nudges could or would have in these respective cultures. In this thesis I 

argue that one specific nudge will have its challenges when being used in different 

countries and cultures due to the circumstances of cultural barriers. 
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KAPITEL I 
 

 

1. Indledning 

”Kommunikation, kommunikation, kommunikation” – Er dette vejen frem? Lige præcis 

dette udsagn er der mange, som kan nikke til og sige, det er de enige i. Men hvad er 

kommunikation i det hele taget? Kommunikation er som basis udvekslinger af 

informationer fra en part til anden – dvs. en afsender og modtager. Med dette i mente kan 

vi godt blive enige om, at kommunikation er et særdeles grundlæggende og fundamentalt 

redskab, man har at gøre med, så snart det kommer til, at der skal formidles og sendes 

budskaber og meddelelser mellem afsender og modtager. Derfor kan vi ligeledes slå fast, 

at kommunikation findes i flere forskellige former og størrelser, ledder og kanter, farver 

og nuancer. Altså, på den ene side kommunikation er og vil fremover være en meget 

betydningsfuld faktor, men ikke desto mindre lige så betydningsfuld kommunikation er, er 

det på den anden side også noget så skrøbeligt at arbejde med på alle måder. 

 

Alt taget i betragtning så er det et faktum, at kommunikation sker i løbet af hele dagen på 

flere forskellige måder med hver deres formål. Kommunikation er en meget bred vifte af 

muligheder for at danne indtryk og skabe relationer. Nogle gange direkte, andre gange 

indirekte. Dette perspektiv lægger hermed op til et af de nyere tiltag inden for 

kommunikationsverdenen. I dette tilfælde handler det om ”nudging”. Nudging har på 

forholdsvis kort tid fået skabt stort fokus og stor popularitet i hele verden mere eller 

mindre. Dette fænomen har boomet sin vej igennem på mange områder siden 

ophavsmændene, adfærdsøkonomen Richard H. Thaler og juristen Cass R. Sunstein, 

introducerede dette nye fænomen med deres bog Nudge – Improving Decisions About 

Health, Wealth & Happiness fra 2008. 

Denne bog fik løftet sløret for og blev startskuddet til at gribe muligheden an i og med at 

sætte denne nye tænkning omkring nudging på prøve. Dette var, hvad man gjorde i 

henholdsvis USA og Storbritannien ud fra den betragtning at de respektive 

landsoverhoveder på daværende tidspunkt, altså (ex)præsident Barack Obama i USA og 

(ex)premiereminister David Cameron i Storbritannien, valgte at inkludere nudge ideen 

som et politisk redskab i deres politiske agenda. Obamas administration ansatte Sunstein1 

til at være administrator for The Office of Information and Regulatory Affair med henblik på 

                                                           
1 http://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16Sunstein-t.html 
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at præge den politiske dagsorden blandt andre ting i form af reguleringer af 

amerikanernes pensionsordninger og økonomiflow i form af skat samt ændringer i 

sundhedssektoren2. Cameron fik involveret Thaler3 i regeringens The Behavioural Insights 

Team også kaldet Nudge Unit med formålet at foreslå politiske initiativer, hvad angår 

områder såsom briternes forbrugeradfærd i forhold til volumen af petroleum og energi 

samt skatteordninger og organdonation4. Hvad, der er ens i begge situationer, er, at man 

har arbejdet ud fra den primære approach som nudging indebærer, hvilket er 

adfærdsarkitekturen og valgarkitekturen. 

 

Til trods for stigende kendskab til nudging på verdensplan igennem de seneste mange år, 

fremtoner der sig ofte andre udfordringer samtidig i stigende grad i form af kritik. Her gør 

nudging fænomenet sig ingen undtagelse i et sådant perspektiv, især med det fokus og den 

omtale, der er blevet skabt omkring alt dette. En sådan kritik kan udforme sig på flere 

forskellige måder. Som med mange andre teoretiske, strategiske, kommunikative tilgange 

medvidere vil der stort set altid være nogen, som vil stille spørgsmålstegn ved de 

respektive tilgange. Nudging har, for blot at nævne nogle, fået diverse kritiske 

perspektiver, såsom at nudging er manipulation i forklædning5, altså manglende 

information eller ikke nok information som leder og fører modtageren bag lyset ved, at der 

allerede ligger et valg, der på forhånd er blevet defineret; er ikke transparent og dermed 

kan narre modtageren til gavn for andre og ikke modtageren selv6; valgmuligheden om at 

træffe egne demokratiske personlige valg er taget fra den endelige modtager af nudget7, 

eller at den såkaldte neutrale valgarkitektur er en myte8 og så fremdeles. På et eller andet 

plan lyder disse kritiske bemærkninger tilnærmelsesvis meget ens, dog sagt på baggrund 

af hver deres synspunkter angående nudging. Ser man på selve ordet ’manipulation’, 

lægger det op til, at valgbeslutningsprocessen ikke er en proces, som man i og for sig 

personligt har været med til at udforme via ens egen handling om at tage et specifikt valg, 

og dermed er man ’narret’ til at tage den beslutning, som i forvejen er fremlagt for en. 

 

                                                           
2 https://politicallyshort.com/2015/10/12/a-government-of-social-and-behavioral-nudges/ 
3 http://www.independent.co.uk/news/uk(politics/first-obama-now-cameron-embraces-nudge-
theory-2050127.html 
4 https://politicallyshort.com/2015/10/12/a-government-of-social-and-behavioral-nudges/ 
5 (Hansen & Jespersen, 2013) 
6 (Hunnes, 2016) 
7 http://www.newscientist.com/article/mg21228376.500-nudge-policies-are-another-namefor-
coercion.html 
8 http://www.sammcnerney.com/2016/03/28/the-administrative-nudge-versus-the-cultural-
jig/#.WOorLvnyi00 
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I denne afhandlingsopgave vil jeg forsøge at stille et andet synspunkt op imod nudging, 

hvilket kommer til at danne sit udgangspunkt ud fra den betragtning, at vi lever i en 

verden med høj grad af diversitet. Det, som udgør en stor del af denne diversitet, ligger i 

begrebet kultur. Kultur er et meget vidt og udbredt begreb i sig selv. Dog i denne situation 

er der tale om kultur på landeplan. I tilknytning til dette, vil det være på sin plads at 

fremhæve en af de mest indflydelsesrige personer inden for dannelsen af kulturteorier. 

Den hollandske kulturanalytiker og social psykolog Geert Hofstede9 har gjort sig til stor 

kender med sit syn på kultur, og dette har dannet en ramme om hans kulturteoretiske 

baggrund via adskillige kulturelle observationer, undersøgelser og aktiviteter i mange 

forskellige lande10. Med G. Hofstedes kulturteori vil man hurtigt kunne danne sig et 

overblik over den store forskel, der er på verdens kulturer. Her har han ud fra sine 

undersøgelser af diverse kulturer i verden skabt 6 kulturdimensioner11. Han kalder dem: 

Power Distance Index (high vs. low), Individualism vs. Collectivism, Masculinity vs. 

Femininity, Uncertainty Avoidance Index (strong vs. weak), Long Term Orientation vs. 

Short Term Normative Orientation og Indulgence vs. Restraint. 

Det kulturelle aspekt er et lige så stort emne som det, der ligger til grund for begrebet 

nudging – hvis ikke større – og det danner dermed rammen for, hvorfor man i bund og 

grund burde tage sådanne overvejelser i mente, så snart man vælger at bringe nudging på 

banen inden for en vis kulturel enhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://geerthofstede.com 
10 https://geert-hofstede.com/geert-hofstede.html 
11 https://geert-hofstede.com/national-culture.html 
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2. Problemformulering 

I og med at nudging, når alt tages i betragtning, har fået den store opmærksomhed og 

publicitet gennem de senere år, er det dermed også blevet anerkendt som et 

verdensfænomen. Med et udgangspunkt, som er taget ud fra det ovenstående i 

indledningen, har denne afhandlingsopgave til formål at undersøge, på hvilken måde 

nudge fænomenet i sammenkobling med det kulturelle aspekt på landeplan muligvis giver 

anledning til, at potentielle udfordringer kan blive aktuelle, eller måske endda ligger der 

ingen udfordringer i det hele taget. Bygget på dette grundlag vil jeg derfor undersøge, 

hvorledes man kan benytte sig af de redskaber, elementer og hjælpemidler, som nudge har 

at byde på, for i sidste ende at undersøge, om et nudge ville kunne fungere optimalt 

henholdsvis det ene sted i verden eller den ene kultur sammenlignet med den anden 

kultur i verden. Altså med andre ord, man må formode, at et specifikt nudge ikke 

nødvendigvis ville have den samme effekt eller det samme resultat i den ene kultur frem 

for den anden, fordi vi lever i en verden med kæmpe forskelligheder, og denne 

forskellighed spiller eventuelt en større rolle end som så. 

Derfor lyder problemformuleringen, som skal lede denne afhandlingsopgave, som følger:  

 

”I hvilken grad og på hvilke grundlag kan et ens nudge have til 

udfordring at danne sit fundament i forhold til de kulturelle barrierer, 

der eksisterer på tværs af nationer, med det formål at sammenligne 

nudgets effektivitet med udgangspunkt i følgende udvalgte lande: 

Danmark, Chile og Rusland?” 

 

Det vil egentlig sige, at på grund af den kulturelle forskellighed – som vi er vidner til, og 

som vi ikke kan undlade at erkende, er en realitet i denne moderne verden, vi lever i – 

lægger det op til at kigge mere ind i dette emne med henblik på om nudge fænomenet og 

det kulturelle aspekt muligvis kan være en form for stopklods eller ej for hinanden i form 

af at anvende samme nudging de respektive steder i verden. Altså, hvor høj grad har 

stifterne bag teorien om nudging taget hensyn til de eksisterende kulturelle barrierer, som 

nu til dags og gennem mange århundreder har spillet en stor rolle i forhold til utallige 

omstændigheder. Eller er det simpelt nok bare, at man vælger at forme sig et tilpasset 

nudging strategi i hvert af de respektive lande. Umiddelbart med en rimelig begribelig og 

basisviden om at lande er vidt forskellige kulturmæssigt, kan det antages, at der må være 

eventuelle udfordringer, som man burde tage hensyn til i anvendelsen af nudging. 
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Med udgangspunkt i de udvalgte lande er det hensigten at danne et omtrentligt billede af 

den kulturelle forskellighedssituation, som opgaven skal beskæftige sig med, for at give et 

indtryk af, hvilke mulige udfordringer kan blive til en realitet i princippet set med 

teoretiske briller. Værd at bemærke er, at de udvalgte lande, som danner grundlag for at 

gennemføre undersøgelsen, er oven i købet blevet valgt på baggrund af, at hvert land 

befinder sig på hvert deres verdenskontinent, og dermed kan give et kvalificeret udbytte 

af kulturforskelligheden, da det er muligt at finde lande, som er tættere sammenlignelige, 

hvilket ikke vil give et brugbart fundament for denne afhandlingsopgave. 
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3. Metodisk fremgang 

Først og fremmest vil jeg understrege, at denne afhandling bliver udført som en teoretisk 

baseret afhandling – ud fra de oplysninger jeg nu har været i stand til at indsamle –og ikke 

en praktisk baseret afhandling men baseret på andet udført arbejde. Dette skal forstås på 

den måde, at der ikke vil blive inkluderet eller gennemført en kvantitativ undersøgelse i 

form af spørgeskemaer eller andet feltarbejde og heller ikke en kvalitativ undersøgelse i 

form af interviews fra min side, da jeg ikke selv har ressourcerne, tiden eller mulighederne 

til at gøre dette. At indsamle sådanne informationer og udarbejde sådanne undersøgelser 

vil kræve længere tidshorisont og langt flere ressourcer, hjælpemidler og værktøjer for at 

udføre et sådant arbejde, men dermed ikke sagt at det i den grad ville kunne lade sig gøre. 

Til gengæld har jeg i stedet valgt at anvende diverse eksempler og cases om nudges og 

nudging, som skal være med til at kunne besvare og gennemføre denne afhandling på 

baggrund af problemformuleringen. Endvidere vil jeg undervejs gøre brug af tidligere og 

forholdsvis nyligt udkomne studier, som bearbejder undersøgelser omkring nudging på 

det globale plan på tværs af forskellige kulturer. 

 

Fremgangsmåde 

Jeg vil indledningsvis give en introduktion og præsentation af de enkelte teorier, jeg har 

valgt at inkludere i denne opgave, hvor der i dette tilfælde er tale om ’nudging’ af Richard 

Thaler og Cass Sunstein, ’Maslows behovspyramide’, af Abraham Maslow, og 

’Kulturdimensioner’, af Geert Hofstede, samt hvorfor de skal inkluderes i opgaven, og 

hvilket formål de har i denne sammenhæng. Jeg vil forsøge at uddybe principperne bag 

disse teorier for at give en større indsigt og forståelse for, hvad disse teorier går ud på, og 

derfor tilføje eksempler, hvor det vil være relevant. 

 

Dernæst vil jeg på baggrund af problemformuleringen gå ind i analyse, refleksion samt 

diskussion af, hvilke eventuelle udfordringer, der kan være i implementering af samme 

nudges i vidt forskellige kulturer. Hertil har jeg udvalgt tre forskellige lande fra hver deres 

verdenskontinent, Danmark i Europa, Chile i Sydamerika, Rusland i Asien, netop for at 

fremføre et vist dybdegående indtryk af, hvor stor en rolle kultur spiller i store 

sammenhænge, og dette inkluderer også nudging-fænomenet. Dvs., jeg vil undersøge, om 

der findes en hårfin balance, der eventuelt kunne være mellem nudges og kulturelle 

forskelligheder og derimellem drage paralleller mellem de respektive lande, eller er det 
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noget, som i sidste ende ikke betyder noget afgørende. For at kunne udrette dette, vil jeg 

gøre brug af information fra teori, empirisk materiale i form af artikler samt casestudies. 

 

Endvidere vil jeg på den ene side lave analysen med udgangspunkt i nogle konkrete 

tilfælde af nudges på baggrund af nogle eksempler eller cases og analysere og vurdere 

effektiviteten og funktionaliteten i henholdsvis Danmark, Chile og Rusland. Disse 

eksempler og cases, jeg vælger at inddrage i afhandlingen, skal præsentere forskellige 

måder at lave nudges og nudging på. Jeg vælger at inddrage flere typer eksempler og cases, 

da nudging i praksis kan se anderledes ud og udspiller sig på så forskellig vis, at jeg 

vurderer, at et enkelt eksempel eller case ikke ville kunne give et fyldestgørende indtryk af 

samspillet mellem nudging og kultur. Samtidig kan inddragelse af flere eksempler og cases 

også være med til at danne en noget bedre indsigt i dette emne, frem for hvis jeg kun 

arbejdede med et enkelt tilfælde. Og på den anden side vil jeg kigge nærmere på, hvilke 

udfordringer der eventuelt måtte opstå for de nævnte lande ved inkorporeringen af denne 

nytænkende form for strategi: nudging. 

Med andre ord idéen og formålet, som ligger til grund for at skrive denne afhandling, er at 

se fænomenet nudging i et kulturelt perspektiv. Der vil blive undersøgt, hvordan et nudge 

henholdsvis ville fungere i tre udvalgte lande fra hver deres kontinent: Danmark, Chile og 

Rusland. Det er et spørgsmål om at finde ud af, om samme nudge vil have samme 

funktionalitet i hvert land, eller vil vi se kulturelle barrierer spille en større rolle i forhold 

til nudging. 

 

Afslutningsvis vil jeg i min konklusion komme med en endelig besvarelse på 

problemformuleringen, om fænomenet nudge i relationen til kulturelementet i sidste ende 

gør sig betydelige forskelle, for hvorvidt et nudge kan kopieres og anvendes inden for 

hvert af de respektive lande – Danmark, Chile og Rusland. Hvis ja, under hvilke 

omstændigheder kan dette lade sig gøre, hvis nej, hvilke faktorer spiller en afgørende rolle 

for at resultatet vil se anderledes ud. 
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KAPITEL II 
 
 

4. Teoretisk baggrund 

I dette afsnit vil jeg give en præsentation af de følgende teoretiske elementer, som er med 

til at danne grundlag og baggrund for at kunne gennemføre denne afhandlingsopgave. 

Elementerne er: 1) Richard Thaler og Cass Sunsteins nudging teori, hvilket indebærer 

valg-arkitektur, og 2 typer mennesker samt 2 typer systemer, samt understøtte deres teori 

med andre akademikeres tilføjelser og supplementer til dette begreb; 2) Abraham 

Maslows behovspyramide; 3) Geert Hofstedes kulturdimensioner, hvilket giver et indblik i 

det kulturelle aspekt i forhold til at danne overblik over, hvilke forskelligheder og 

kulturelle barrierer som måtte opstå. 

 

4.1 Nudging teori 

Som det allerede er blevet afsløret, er der skabt relativ stor fokus og omtale omkring dette 

forholdsvis nye fænomen, nudging. Ja, nudge teori, som vi kender det i dag gennem al den 

opmærksomhed omkring nudging, som kun har været i tiltagende på godt og ondt og 

spredt sig tværs nationale grænser, er gået hen og blevet et globalt fænomen12. Og som det 

også er nævnt tidligere, er nudge teori primært relateret til følgende to personer, som står 

bag dette nytænkende begreb, akademikerne Richard Thaler og Cass Sunstein. Gradvist 

må man sige, at dette fænomen har været i en intens udvikling og har haft en stigende 

popularitet siden udgivelsen af den første bog nogensinde om nudging: ”Nudge: Improving 

Decisions about Health, Wealth and Happiness” fra 2008.  

 

Man hører så ofte i tv og medierne, at vi lever i en ny og anderledes verden til forskel fra 

den, vi levede i blot for 50 eller 100 år siden, og nu om dage handler det meget om 

innovation og nytænkning. Formålet og målsætningen med nudging er overordnet set at 

kunne ændre folks beslutninger og adfærd og på den måde ’forbedre beslutninger om 

sundhed, rigdom og lykke’, hvilket fremgår af titlen på Thaler og Sunsteins bog fra 2008. 

Nudging bliver dermed fremstillet og præsenteret som en potentiel løsning på en række 

former for udfordringer i det moderne samfund nu om dage, og hvis vi anvender det 

rigtigt, kan vi – som enkeltperson og samfundet som et hele – blive sundere, rigere og 

lykkeligere i bund og grund. Til gengæld skal det dog siges, at begrebet nudging er relativt 

                                                           
12 (Whitehead, Jones, Howell, Lilley, & Pykett, 2014) 
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nyt i forhold til at beskæftige sig strategisk med at få menneskene til at forandre deres 

adfærd, mens selve nudgings teoretiske og metodiske fundament og grundlag ikke 

decideret er nyt. Derimod trækker nudging på viden fra felter som adfærdsøkonomi, 

social- og kognitionspsykologi, og på den måde er det et tværfagligt fagområde, der bygger 

på forskning gennem mange årtier. 

 

4.1.1 Definition – nudge/nudging 

Når man skal bruge konceptet nudge, skal man også på sin vis være helt sikker på, hvad 

det er, man vil opnå ved at lave dette nudge. For at få det bedste resultat ud af nudging, er 

det ligeledes vigtigt at være opmærksom på, hvad de basale ting i at nudge er, og hvilke 

principper der ligger bag ved nudging13. Som Richard H. Thaler selv beskriver nudge, 

handler det om at ændre menneskenes valg og adfærd i en forudsigelig retning uden at 

begrænse deres valgmuligheder. Dette betyder i sidste ende, at nudge er til for at give 

menneskene mulighederne for at træffe de ”rigtige” former for beslutninger og valg og 

dermed skubbe dem i den ”rigtige” retning. 

Selve ordet ’nudge’ kan på dansk oversættes til et puf eller et skub. ’Nudging’ handler om 

’at give et puf’. Hele begrebet omkring ’nudge’ danner grundlaget for at give et lille kærligt 

’puf’ i den umiddelbart ”rigtige” retning så at sige. Med dette lille skub eller lille kærlige 

puf forsøger man at have indflydelse på menneskers adfærd, tankegang og valg på en 

indirekte måde dog uden at tage deres egen frihed fra dem i beslutningsprocessen. Hvad, 

der menes med ”et kærligt puf”, er simpelt nok denne filosofi omkring nudging, at der ikke 

skal være nogen form for tvang eller forbud eller frihedstagen fra menneskene til at tage 

visse valg og beslutninger. 

Fænomenet har banet sig vej inden for virksomhedsverdenen, dog er det ikke 

udelukkende inden for virksomhedsverdenen, nudging bliver anvendt, den anvendes 

mange andre steder. Det bliver brugt mere eller andre alle vegne – virksomheder, politisk, 

privat, socialt etc.. Op til nu har dette begreb fået både ris og ros. Anvender man nudging 

eller et nudge på den korrekte måde, som det er demonstreret i R. Thaler og C. Sunsteins 

bog fra 2008, bliver man vidner til imponerende og effektive ting gang på gang. Nudge har 

vist sig og bevist på samme tid at være en betydende effekt i menneskenes adfærd. 

Definitionen på nudge, som det er udtrykt i bogen af Richard Thaler og Cass Sunstein 

Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness” fra 2008, lyder, som 

følger: 

                                                           
13 http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-spoergsmaalet 
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”A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that 

alters 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”.14 

 

Ifølge disse to, R. Thaler og C. Sunstein, kan et nudge altså betragtes som noget, der går hen 

og ændrer menneskers adfærd. Et nudge er noget, der kan anvendes i ethvert aspekt af 

adfærds- eller valgarkitektur, som i dets udfoldelse anvendes i form af at ændre folks 

adfærd på en forudsigelig måde, uden at man på noget tidspunkt ændrer menneskers 

økonomiske incitamenter på væsentlig vis. De fremstiller det som værende noget, der 

decideret ændrer adfærd. Dvs., ifølge definitionen kan der være tale om et nudge, så snart 

det ændrer adfærd og ikke alene er et forsøg på at ændre adfærd. Yderligere påpeger disse 

to teoretikere, at hvis man gør en valgmulighed mere eller mindre synlig, er det et nudge, 

men hvis man forbyder eller påbyder en handling, er det ikke et nudge. Det, som gør sig 

allermest gældende i et nudge, er i bund og grund graden af frivilligheden af et valg, der 

eventuelt skal foretages, som kan føre til adfærdsændringer for det bedre i det korte og 

det lange løb. 

 

Endvidere kan dette sammenkobles med et synspunkt af filosof Daniel M. Hausman og 

professor i filosofi Brynn Welch om nudges i følgende citat, som beskrives på følgende vis: 

 

“Nudges are ways of influencing choice without limiting the choice set or 

making alternatives appreciably more costly in terms of time, trouble, and 

social sanctions and so forth. They are called for because of flaws in individual 

decision-making, and they work by making use of those flaws”.15 

 

På baggrund af denne definition bliver det tilføjet af D. Hausman og B. Welch, at nudges er 

en måde eller et værktøj, der kan gøre en indflydelse eller en påvirkning på valg uden på 

nogen måde at begrænse valgmulighederne for menneskene. Ikke desto mindre er nudges 

væsentlige på grund af mangler i den individuelles beslutningstagen eller 

beslutningsproces, og nudges virker, fordi man gør brug af disse mangler. De opbakker R. 

                                                           
14 (Thaler & Sunstein, 2008, s. 6-7) 
15 (Hausman & Welch, 2010, s. 126) 
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Thaler og C. Sunsteins ved et vigtigt punkt, som drejer sig om den her frihed til valg. Med 

andre ord må valget ikke begrænse valgmulighederne via denne påvirkning af et nudge. 

Til forskel fra det aspekt, som R. Thaler og C. Sunstein berører omkring ’økonomiske 

incitamenter’, vælger D. Hausman og B. Welch at eksludere dette, og vælger derimod at 

inkludere en anden synsvinkel i definitionen i form af ’tid, besvær og sociale sanktioner 

med videre’. Her er det deres måde at fremhæve, hvordan valgmulighederne ikke bør stå 

over for en større kostbarhed.  

 

Her i Danmark har den danske adfærdsforsker, Pelle Guldborg Hansen, trådt frem og 

kommet med en tilsvarende tilføjelse til definition af et nudge. Definitionen ser ud, som 

følger: 

  

”A nudge is a function (I) any attempt at influencing people’s judgment, choice 

or behavior in a predictable way. Nudges are (1) made possible because of 

cognitive biases, routines and habits in individual and social decision-making 

posing barriers for people to perform rationally in their own interests, and (2) 

work by making use of those biases, routines and habits as integral parts of 

such attempts.16 

 

P. Hansen tilføjer yderligere til denne definition følgende punkter: først punkt, ‘forbidding 

or adding any rationally relevant choice options’,  andet punkt, ‘changing incentives, 

whether regarded in terms of time, trouble, social sanctions, economic and so forth’, og til 

sidst ‘the provision of factual information and rational argumentation’.17 

 

I dette tilfælde bygger P. Hansens tilføjelse på, hvad der bliver sagt i de tidligere 

definitioner på et nudge men også hans egen vinkel på en beskrivelse af et nudge. P. 

Hansens tilgang til nudge kan siges at være en salgssammenkobling af, hvad der er blevet 

fremstillet i de to forrige definitioner af henholdsvis R. Thaler og Sunstein samt D. 

Hausman og B. Welch. Som de andre trækker han også blandt andet på, at nudges ikke skal 

forbyde mennesket at tage et bestemt valg. Hans måde er dog at sige, at et nudge er et 

forsøg på at påvirke eller en form for indflydelse på menneskers valg- og adfærdsmønstre. 

Men han tilføjer derudover, at nudges er mulige på baggrund af kognitive bias, rutiner og 

                                                           
16 (Hansen, 2016) 
17 (Hansen, 2016) 
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vaner i både individuel og social beslutningstagen, og hvordan disse bliver integreret i 

sådanne forsøg på at nudge mennesker. 

 

Selvom det er tre forskellige udsagn, kan man dog godt drage paralleller herimellem. 

Principperne har vel at mærke nok forskellige grundlag, eftersom de anvender hver deres 

tilgang til at definere et nudge. Men hvad, der går igen, er vigtigheden af forholdet med 

ikke at sætte begrænsninger på valgmulighederne, men at disse skal efterlades åbne som 

følge af, hvad der kan karakteriseres som et nudge. 

 

Nogle eksempler på disse nudges, hvor udkommet har været af større betydning, mere 

eller mindre tilfredsstillende og positive resultater, kan lyde, som følger: Første eksempel 

tager os hen i undersøgelsen om hygiejnen på et toiletbesøg18, hvoraf man åbenbart 

oplevede, at mændenes sigteevne ikke ligefrem var god. Toilettet var meget beskidt, da der 

var urin overalt og derfor ikke så hygiejnisk, som et toilet nok burde være. Mændene, som 

havde foretaget deres toiletbesøg, var rent ud sagt grissebasser. Dette gjorde altså, at 

rengøringspersonalet i den hollandske lufthavn Schiphol havde ekstra arbejde at tænke 

på, og derfor bragte det større omkostninger arbejdskraftmæssigt. Derfor valgte man at 

gøre noget ved det. Denne hygiejne skulle forbedres markant. Idéen var derfor at 

indgravere en flue nede i urinalet. Nudget i dette tilfælde, der ligger bag denne idé, er at 

forbedre mændenes sigteevner. Dette viste sig at være en stor succes. Alt i alt reducerede 

denne lille flue det samlede spild med 80 procent. Dette eksempel er et nudge, fordi man 

for det første ikke på noget som helst tidspunkt havde begrænset eller frataget mændenes 

valg for at ændre deres adfærd med hensyn til sigteevnen, da de stadig havde valget om at 

”ramme ved siden af” så at sige, og for det andet fordi man ikke forbød dem at gøre, hvad 

de ville og sigte ved siden af. Ud fra den betragtning var det altså forudsigeligt, at 

mændene simpelthen ville sigte efter denne lille flue. 

Det andet eksempel, som viser hvor effektiv nudge er, er et tiltag, man foretog i trafikken19. 

I Chicago, United States, foretog man valget at forhindre ulykker eller i det mindste 

reducere ulykkerne ved et bestemt sving, som var et farligt sving for de kørende, hvis de 

kørte for hurtigt. Idéen i denne situation var at optegne tværgående streger på kørebanen 

med mellemrum på længde med cirka en halv personbil. Nudget i dette tilfælde er, at 

denne sensation af tværgående streger på kørebanen skulle sende signaler til chaufføren 

om at få en følelse af, at han eller hun kørte for stærkt og som følge deraf ville sænke 

                                                           
18 http://ing.dk/artikel/89434-her-er-de-smaa-tricks-til-at-bryde-vanedyrets-magt 
19 http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-spoergsmaalet 
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farten. Det viste sig også her at være virkningsfuld mht. nedsætning af farten og dermed 

førte det til færre ulykker. Dette eksempel er et nudge, fordi man heller ikke i denne 

situation begrænser eller fratager chaufføren at køre den hastighed, de vil, andet end de 

andre restriktive færdselslove i området. Og heller ej forbyder man chaufføren at køre for 

stærkt i svinget i og for sig. Ud fra denne betragtning forudsagde og konkluderede man, at 

bilisternes naturlige instinkt ville være at sænke farten, så længe de visuelle tværgående 

streger med kort mellemrum fik bilisten til at tro, at de kørte hurtigere, end de virkelig 

gjorde. 

På baggrund af disse to eksempler ser vi resultater, som indikerer, at nudge viser sig at 

være effektiv. Anvender man nudges på en troværdig og rigtig måde, vil resultater følge 

herefter. 

 

4.1.2 Principperne – nudge/nudging 

I denne sektion vil jeg komme nærmere ind på og forklare mere om principperne bag 

konceptet nudge for at sætte et perspektiv over, hvad dette fænomen spænder over, for 

senere at kunne anvende dette til at identificere nudges til analysen senere i denne 

specialeafhandling. 

 

4.1.2.1 Libertariansk paternalisme 

Inden for nudging kan man ikke undgå at kaste et blik over ideologien omkring 

libertariansk paternalisme20, som teoretikerne R. Thaler og C. Sunstein gør en del ud af at 

fremføre. De introducerer dette begreb som et præskriptivt fundament til valg- og 

adfærdsarkitekter. Altså, det libertarianske element i denne ideologi lyder på et ønske om 

at holde fast på den personlige frihed, som R. Thaler og Sunstein er store fortalere for. 

Balancen mellem libertariansk paternalisme og nudges kan siges at være en fin balance, i 

og med at teoretikerne R. Thaler og C. Sunstein understreger på den ene side, at det skal 

være frit at vælge, men på den anden side er der brug for regulering.  

I sidste ende handler det om at menneskene skal have muligheden for at gøre, hvad der 

passer dem, dvs., de gør hvad de har lyst til, og de lader være med at gøre ting, som de i 

bund og grund ikke har lyst til. Dette er det, som beskriver det libertarianske aspekt. Men 

med det sagt er det dog samtidig tilladt at påvirke folks adfærdsmønster, såfremt det gør 

menneskers liv længere, sundere og bedre. Dette er det, som beskriver det paternalistiske 

aspekt. 
                                                           
20 (Thaler & Sunstein, 2008, s. 5) 
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Dermed er det for valg- og adfærdsarkitekter tilladt at gøre indflydelse på folks adfærd, så 

længe den individuelles frihed og mulighed for at foretage beslutninger og valg selv bliver 

respekteret og bevaret. På denne måde skabes der en balance mellem nudge og 

libertariansk paternalisme. 

 

4.1.2.2 Valgarkitektur og valgarkitekter 

Valgarkitektur er et andet element i forhold til konceptet nudge, man heller ikke kan 

undlade at se på. Ved brug af valgarkitektur gennem nudges er det målet at hjælpe 

mennesker til at træffe bedre valg og beslutninger for dem selv og i givet fald også for 

andre. R. Thaler og C. Sunstein beskriver valgarkitektur på følgende måde: 

“Decision makers do not make choices in a vacuum. They make them in an 

environment where many features, noticed and unnoticed, can influence 

their decisions. The person who creates that environment is, in our 

terminology, a choice architect. The goal of Nudge is to show how choice 

architecture can be used to help nudge people to make better choices (as 

judged by themselves) …”21 

På baggrund af dette siger de blandt andet, at en valgarkitekt, som de anvender i denne 

sammenhæng omkring nudge, er den person, der skaber et miljø, hvorudfra de laver deres 

valgdesign under omstændigheder, hvor elementer, bemærkede såvel som ubemærkede, 

kan påvirke folks valg. Det er altså valgarkitektens ansvar22 at organisere den kontekst og 

sammenhæng i situationer, hvor mennesker foretager sig nogle valg. Derudover 

fremhæver disse to teoretikere også, at valgarkitektur og valgarkitekter ikke kan udelades, 

når det kommer til nudge, da det simpelthen udgør en del af det. 

Ifølge R. Thaler og C. Sunstein skal mennesker have så stor valgfrihed som overhovedet 

muligt. Og derfor er det i mange tilfælde op til valgarkitekten og adfærdsarkitekten enten 

at øge og udvide eller vedligeholde og bibeholde den valgfrihed i selve processen ved at 

designe en valgarkitektur i den givne situation.  

Valgarkitektur bliver fremstillet på denne vis, måden en såkaldt valgarkitekt, også kaldet 

adfærdsarkitekt, kan påvirke eller have indflydelse på andre mennesker til at træffe visse 

beslutninger i en forudsigelig retning – den ”rigtige” retning så at sige. Med andre ord kan 

valgarkitektur betragtes som værende et redskab til adfærdsforandring i form af at 
                                                           
21 http://nudges.org/  Richard Thaler & Cass Sunstein’s website. 
22 (Thaler, Sunstein, & Balz, 2010) 
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designe valgsituationer på en måde, som gør, at mennesker træffer valg, som de ikke ellers 

ville have truffet, eller handler på anderledes vis, end den måde de ville have gjort på egen 

hånd. 

  

4.1.2.3 Humans & Econs 

Endnu et punkt inden for nudge, man heller ikke kan undlade at se på, er begreberne 

Humans og Econs. R. Thaler og C. Sunstein stiller disse to begreber over for hinanden, når 

de skal forklare, hvorfor et nudge bliver til en realitet afhængig af disse forestillinger om 

mennesket. Humans og Econs23 er to forskellige menneskeopfattelser, to mennesketyper, 

som tilknyttes ideen om det perfekte og rationelle menneske. Grundlæggende 

fremkommer disse opfattelser af forskellige indgangsvinkler og forestillinger om 

menneskelig adfærd. 

Humans (homo sapiens) bliver fremstillet som en blanding af irrationelle og rationelle 

mennesker, der af og til ikke altid træffer de bedst mulige valg, for det meste grundet de at 

irrationaliteten træder i større kraft end rationaliteten. Econs (homo economicus) 

derimod er ideen om det ideelle menneske, som i princippet ikke eksisterer i denne 

verden, men som det ønskes, at vi mennesker burde lære lidt af. Econs er en fremstilling af 

mennesket som det perfekt rationelle menneske, og som dermed er i stand til at foretage 

de bedste gennemtænkte valg, dvs., at Econs i enhver situation foretager fejlfrie 

beslutninger. Og i modsætning til dette konstaterer R. Thaler og C. Sunstein taget det 

førnævnte i betragtning, at Humans ikke altid foretager helt så gennemtænkte 

beslutninger for sig selv og samfundet, og det vil derfor medføre fejl i mange tilfælde, de 

befinder sig i. Det er af denne ene grund muligt at forklare, hvorfor noget som fedme, 

rygning og alkoholoverforbrug er en realitet. Med dette sagt er det derfor i R. Thaler og 

Sunsteins øjne nok grund til at hjælpe mennesker til at træffe de mest hensigtsmæssige og 

rigtige valg og beslutninger for dem selv og andre omkring dem. 

Ergo, selvom denne mennesketype (Econs) ikke ligefrem findes, vil mennesket (Humans) 

alligevel altid bestræbe sig på at gøre det rigtige, yde efter bedste evne og foretage de 

bedst mulige valg, fordi det er behov, vi har som mennesker. Dette har en sammenhæng 

med Abraham Maslows behovspyramide, hvilket jeg vil komme ind på senere. 

 

                                                           
23 (Thaler & Sunstein, 2008, s. 7) 
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4.1.2.4 Det automatiske system vs. Det refleksive system 

Som det bliver nævnt i det forrige afsnit om Humans og Econs, mener R. Thaler og C. 

Sunstein, at mennesker skal blive hjulpet i retning af at kunne fortage sig de rigtige valg og 

beslutninger ved hjælp af nudges. Et nudge skal føre til en eller anden form for 

adfærdsforandring, det er målet ved nudge. Derudover bygger nudging også på grundlaget 

af menneskers måde at tænke på, som gør sig til kende i idéen bag ved ”The dual process 

theory of thinking”. Denne teori går ind og forklarer, på hvilken måde den menneskelige 

tænkning er delt i to forskellige kategorier24 – på den ene side har man ”det automatiske 

system”, mens man på den anden side har ”det refleksive system”. Det automatiske system 

er karakteriseret som værende menneskets intuitive, hurtige og automatiske tænkning, 

dvs., at folk gør noget uden at skænke en tanke over, hvad de egentlig gør. Det refleksive 

system er karakteriseret ved, at den menneskelige tænkning er rationel, langsom og 

refleksiv, dvs., at folk rent faktisk tænker, inden de foretager en hvilken som helst 

handling. 

Pointen, som teoretikerne forsøger at få frem ved teorien af disse to systemer, er, at 

mennesket ofte begår fejl, i og med at det er det automatiske system, mennesket anvender 

for det meste i situationer, hvor der træffes beslutninger. Her er det, at R. Thaler og C. 

Sunstein går så langt og anvender dette synspunkt som et argument for årsagen og måden, 

hvorpå nudging kan have en afgørende effekt og indflydelse på menneskets adfærd. Det 

handler om at forme og designe valgsituationer25, således at disse valgsituationer er 

tilrettelagt på en sådan måde, at mennesket i sidste ende bliver tilstrækkelig puffet til at 

tage bedst mulige valg. Dermed er det dog ikke sagt, at dual process-teorien er 

ensbetydende med, at en given adfærd udelukkende sker gennem den ene tænkning frem 

for den anden tænkning26, men at disse tænkningsprocesser interagerer med hinanden, og 

adfærd er således både resultat af overvejede og mindre overvejede processer af 

tænkning, refleksivt som automatisk. 

 

 

 

                                                           
24 (Thaler & Sunstein, 2008, s. 19) 
25 (Thaler & Sunstein, 2008, s. 22) 
26 (Hansen & Jespersen, 2013) 
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Opsummering 

For at opsummere det vigtigste omkring nudging, kan man uddrage fra det ovenstående, 

at teorien bag nudge primært handler om et design af valg, altså en valgarkitektur, hvilket 

har indflydelse på de beslutninger, mennesker træffer. Teorien foreslår, at et design af valg 

bør tage sin form i, hvordan folk i realiteten tænker og beslutter, som på mange områder 

sker på et instinktivt og ret irrationelt plan, snarere end hvordan valgarkitekten mener, at 

folk tænker og beslutter, som ligger på et logisk og rationelt plan. Man ser mennesker begå 

fejl, og derfor skal man som valgarkitekt gøre sit for at komme ind i menneskets måde at 

foretage beslutninger og være opmærksom på, hvilke mennesker man har med at gøre og 

derfra komme med et nudge, som er tilpasset dette. Derudover principperne bag 

fænomenet accepterer og samtidig giver plads til, at mennesker har en bestemt viden, en 

bestemt evne, bestemte holdninger, bestemte tilbøjeligheder mv. Og derfor for så vidt 

angår teorien omkring nudge, er nudge blandt andet en radikalt anderledes og mere 

nytænkende tilgang end, hvad der op til R. Thaler og C. Sunsteins introduktion til nudges 

blev gjort til at opnå forandringer i menneskers adfærd end de traditionelle metoder til 

direkte instruktion, håndhævelse, straf osv. Det store og hele i anvendelsen af teorien 

omkring nudge er tilgangen til den indirekte opmuntring og aktivering hos mennesket, og 

dermed undgås direkte instruktion eller håndhævelse. Og dette sker ved at designe valg 

for mennesker, som tilskynder positive, hjælpsomme beslutninger uden nogen form for 

pres eller bestemmelse i forvejen for de mennesker, som vælger, og ligeledes for 

samfundets og miljøets interesse, etc. 

 

Hvad, der indtil videre er blevet præsenteret og fremlagt i forhold til nudging, er 

elementer, som jeg i senere omstændigheder vil anvende i min analyse. Med dette i mente 

er det formålet at kigge nærmere på funktionen af de forskellige nudges, som tilfældigt er 

blevet valgt, i sammenkobling med det kulturelle og behovsmæssige element i denne 

afhandling. 
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4.2 Abraham Maslow – Maslow’s Behovspyramide 

En anden teoretiker inden for dynastiet af undersøgelser af menneskelig adfærd er 

psykologen Abraham Maslow. Denne mand har skabt sin teori på grundlag af 

undersøgelser og observationer omkring, hvordan forskellige behov påvirker og motiverer 

mennesker på en tankemæssig og adfærdsmæssig måde. Og på den baggrund har han 

udviklet et hierarki af behov, det såkaldte ”Hierarchy of needs”27 eller på dansk, 

”Behovspyramiden”. Denne pyramide er baseret på A. Maslow’s motivationsteori. Hans 

teori går i bund og grund ud på, at verdens befolkning har en række behov på forskellige 

niveauer – fysiske og psykiske. 

A. Maslow stiller 5 vigtige elementer op i sin teori, som skal demonstrere, hvilke behov 

mennesket vil gøre alt, hvad der står i hans/hendes magt for at føre ud i livet, da det er en 

del af det at være menneske. Disse elementer lyder på følgende: Fysiske behov, 

Sikkerheds-/Tryghedsbehov, Sociale behov, Egobehov og Selvrealiseringsbehov – se 

figuren nedenfor. 

 

Ud fra A. Maslows observationer og hans opstilling af behovspyramiden er det meningen, 

at det er det mest optimale at opfylde behovene ved at starte med at dække behovene 

nedefra og så derefter opad i pyramiden. Dvs., det fysiske behov er det element i 

behovspyramiden, som man allerførst skal have dækket, før man kan gå videre med at 

opfylde de andre stadier i behovspyramiden. I det nedenstående vil der blive givet en 

redegørelse for, hvad hvert af niveauerne i Maslows behovspyramide essentielt står for og 

handler om. 

                                                           
27 (Maslow, 1970) 
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Det skal så også understreges, at behov selvfølgelig varierer fra person til person, men 

overordnet set er det nedenstående kategorier, ifølge A. Maslow, mennesket søger at 

opfylde via en bestemt adfærdsmæssig handling. 

 

Fysiske behov 

Det nederste behov i pyramiden viser sig i at få dækket de basale behov, et menneske står 

over for. Disse behov går ud på at opfylde behov som mad, drikke, luft, søvn, fysisk 

bevægelse, logi, varme etc. Hvad der dækker over de fysiske behov, er i det store hele 

behovet for at bibeholde, beskytte og hjælpe den menneskelige krop. Alene af den grund 

indikerer A. Maslow, at det fysiologiske behov er det stærkeste sammenlignet med de 

andre behov i pyramiden. Han argumenterer dette på baggrund af, når et menneske føler 

sult eller føler træthed, er disse behov så stærke, at de prioriteres meget højere end de 

andre behov, og dermed bliver de mindre vigtige. 

 

Sikkerheds-/Tryghedsbehov 

Så snart det fysiske behov opfyldes eller delvist opfyldes, vil de næste behov melde sig på 

banen. Hermed er det næste niveau i behovspyramiden sikkerheds-/tryghedsbehovet. 

Dette behov handler om de sikkerhedsmæssige og følelsesmæssige nødvendigheder. Her 

er det behov som sikkerhed, tryghed, beskyttelse, stabilitet, lov og orden etc. mod angst, 

frygt, smerter og ubehag, som spiller en vigtig rolle. 

 

Sociale behov 

Når de to forrige eller to nederste behov i modellen er opfyldt i en rimelige grad, er det det 

sociale behov, der er det næste trin i Maslows behovspyramide. Dette niveau dækker over 

overordnede behov som fællesskab blandt andet i form af venskab, ømhed og kærlighed 

og tilknytningsfølelse. Hvad, der karakteriserer disse behov, er blandt andet behovet for at 

have en vis association eller relation til andre enkeltindivider og grupper. Og her er det 

omgivelser som familie, naboer og kollegaer på arbejdet samt at være borger i et samfund. 

De sociale behov drejer sig om at føle sig elsket, accepteret og anerkendt på den ene eller 

den anden måde, og dette gælder for hvilket som helst socialt område, man befinder sig i. 

 

Egobehov 

Det følgende trin er det, som hedder egobehov. På dette niveau er der tale om, at man 

opfylder behov i form af egne egoistiske behov. Egobehovet handler blandt andet om et 
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behov for at opnå selvtillid, selvværd, anerkendelse, præstation, uafhængighed, status, 

værdighed, ansvar, kunnen etc. Mennesket har et unikt behov for at have indflydelse og 

ansvar og at være nyttig og nødvendig for verden omkring sig. Og for at blive påskønnet 

samt for at få ros af andre, altså det med at blive belønnet med en ”gulerod”. Opfyldes disse 

egobehov ikke, kan det lede til, at mennesket føler sig mindreværdig og svag samt 

hjælpeløs. 

 

Selvrealiseringsbehov 

Til sidst blandt de behovsmæssige elementer af modellen er der selvrealiseringsbehov 

tilbage. Dette stadie af behovspyramiden handler om at realisere de helt ultimative mål via 

menneskets evner og egenskaber. Det er vigtigt at realisere personligt potentiale. Det er 

her, hvor mennesket udfolder sin personlige vækst og sine personlige ambitioner på 

baggrund af de behov, mennesket har formået at dække på de fire foregående niveauer af 

Maslows behovspyramide. Det er eksempelvis på dette punkt, mennesker søger 

udfordringer, udfordringer til at skabe noget, til at udvikle noget, til at bruge deres evner 

for at opnå selvrealiseringsbehovet. 

 

I sammenhæng med nudging kan man sammensætte elementer fra ”Maslows 

behovspyramide” i form af forståelsen for, hvordan mennesker agerer for at opfylde deres 

behov. Denne pyramide har en hensigt om at danne et billede af, hvordan man på en 

optimal måde kan skabe en tilfredshed hos mennesket og dække hans og hendes 

menneskelige behov. I dette tilfælde vil forbindelsen mellem disse menneskelige behov og 

begrebet nudging gøre sig gældende på alle planer, dog i større omfang i forhold til 

pyramidens tre øverste kategorier: de sociale behov, egobehov og selvrealiseringsbehov. 

Hvis valgarkitekten, dem som former et nudge, er i stand til at appellere til et af disse tre 

behov, dog gerne flere ud over, vil der være et potentiale i at optimere chancerne for at 

opnå adfærdsforandringer hos menneskerne, man nudger. 

Endvidere de menneskelige behov ligeledes i forbindelse med kulturelt besluttede 

elementer i menneskers væremåde og adfærd, dvs., de kulturelle rødder er med til at sætte 

dagsordenen for menneskers adfærdsmæssige handlinger. 
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4.3 Kulturdimensioner 

Et af de mest omtalte og populære navne inden for krydskulturelle aspekter er Geert 

Hofstede, ophavsmanden bag de seks kulturdimensioner. Han har udarbejdet et system, 

som skal klassificere og beskrive de mange nationale kulturer i verden. De seks kulturelle 

dimensioner28 er som følger: Power Distance Index, Individualism vs. Collectivism, 

Masculinity vs. Femininity, Uncertainty Avoidance Index, Long Term Orientation vs. Short 

Term Normative Orientation og Indulgence vs. Restraint. 

Disse kulturdimensioner er baseret på en overordnet definition af kultur, som ”a collective 

programming of the mind which distinguishes the members of one category of people from 

another”29, altså et fællesskab eller en gruppe, som på hver sin måde har dannet og skabt 

væsentlige elementer, som skal differentiere dem fra andre fællesskaber og grupper. 

Herunder er der taget højde for fire kategorier af elementer, som danner base for denne 

kulturdefinition: symboler, helte, ritualer og værdier.  

Ifølge G. Hofstede repræsenterer værdier i nationer ”the deepest level of a culture. They arc 

broad feelings, often unconscious and not open to discussion, about what is good and what is 

bad, clean or dirty, beautiful or ugly, rational or irrational, normal or abnormal, natural or 

paradoxical, decent or indecent.”30 Medlemmer af den respektive nation forudsættes at 

have inkorporeret disse elementer af værdier siden barns ben. Familie, skole, samfund er 

alle redskaber, som er med til socialiseringen af kulturelle værdier eller nationens mentale 

programmering. Helt klart er det for G. Hofstede, at de nationale kulturer differentierer sig 

allermest fra hinanden på baggrund af deres værdier. 

 

Endvidere er det værd at bemærke, at G. Hofstede startede med 4 kulturelle dimensioner 

(her er der tale om de fire førstnævnte ovenfor, som er følgende: Power Distance Index, 

Individualism/Collectivism, Masculinity/Femininity og Uncertainty Avoidance Index), og 

han har inden for de seneste år udviklet og udvidet denne vifte af kulturelle dimensioner 

med to ekstra kulturdimensioner (Long Term Orientation/Short Term Normative 

Orientation og Indulgence/Restraint), der behandler andre slags aspekter, som oven i 

købet giver en retfærdig tilknytning og forbindelse til nutidige kulturelle parametre. 

Disse kulturelle dimensioner repræsenterer et uafhængigt sæt af begivenheder, som har 

haft til formål at kunne skelne mellem landene overordnet og ikke selve individerne fra 

hinanden. For at kultur kan give mening, har det været en nødvendighed at sammenligne 

                                                           
28 https://geert-hofstede.com/national-culture.html 
29 https://geert-hofstede.com/cultural-dimensions.html 
30 (Hofstede, 1994, s. 13) 
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kulturer ifølge G. Hofstede. Modellens dimensionale udgangspunkt er taget ud fra den 

betragtning, at landenes scorer er relative. 

I det følgende vil hver af disse kulturelle dimensioner blive forklaret, hvad hver enkelt af 

dem tager deres udgangspunkt i, ud fra G. Hofstedes studier. 

 

4.3.1 Power Distance Index (high vs. low) 

Power Distance Index (også kaldet: Magtdistance) tager udgangspunkt i det 

grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt uligheder blandt mennesker bliver håndteret af 

samfundet. Det vil sige, her bliver der udtrykt i hvor høj grad de mindre magtfulde 

medlemmer af samfundet i realiteten accepterer og forventer fordelingen af magten, der  

er ulige. Så snart medlemmerne i samfundet udviser en høj grad af Magtdistance, er det 

ensbetydende med, at de accepterer en hierarkisk orden i samfundet, hvor alle har sin 

plads og ikke stiller spørgsmål til det. Modsat er det, at man ser, at et samfund med en lav 

rate i Magtdistance bevidner, at medlemmerne i samfundet gerne ønsker, at der skal være 

så meget lighed som muligt, og man bestræber sig på, at fordelingen af magten skal 

udlignes bedst muligt og gør krav på dette. 

Med andre ord betyder det grundlæggende i denne dimension, at der ikke findes et 

samfund, hvor alle borgere er lige. Der vil altid være nogle, som har enten lidt flere penge 

end andre eller noget mere magt end andre osv. Så derfor lægger skalaen for denne 

kulturelle dimension en høj magtdistance eller en lav magtdistance. 

 

4.3.2 Individualism vs. Collectivism 

Individualism vs. Collectivism (også kaldet: Individualisme/Kollektivisme) dimensionen 

kigger på, som det ligger i ordene i sig selv, om de enkelte medlemmer i samfundet ser 

dem selv værende individuelle eller kollektive. Det vil sige, at samfundet tager sin position 

i denne dimension ud fra det udgangspunkt, hvordan medlemmerne i samfundet spejler 

sig selv i form af et selvimage, som enten er præget af ”jeg” eller ”vi”. Hovedsageligt 

handler Individualisme/Kollektivisme om, hvorvidt en kultur enten ser selve mennesket 

som et selvstændigt individ eller som en del af en gruppe. 

På den ene side er der Individualisme, som er samfundets medlemmers selvimage af et 

væsentligt brug af ”jeg”. Individualisme repræsenterer sig ved en løs ramme i samfundet, 

hvor det vil forventes af individerne, at kun at tage vare på sig selv og deres tætteste 

familie. I en kultur med individualisme er det det enkelte individ, som er i centrum. Man 

ser sig selv som selvstændig og uafhængig og dermed ikke som en decideret del af en 
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større gruppe. Specielt er det ens egne behov og interesser samt ens nære familie, som 

tæller allermest i en individualistisk kultur. 

På den anden side er der Kollektivisme, som er samfundets medlemmers selvimage af et 

essentielt brug af ”vi”. Her er Kollektivisme defineret ved at have en stram social ramme, 

hvor individerne kan forvente, at både deres slægtninge, nærmeste omgangskreds og 

medlemmer af en bestemt gruppe i samfundet vil passe på dem, og senere vil de stå i gæld 

med en høj grad af loyalitet. I en kultur med kollektivisme er det nøgleordet, som loyalitet, 

der har gennemtrumfet sig både på hjemmefronten og på arbejdspladsen. I denne salgs 

kultur er det derfor fremtrædende, at familien er i centrum, og samtidig at man er en del af 

en større gruppe fra man bliver født til man dør – fra vugge til grav, så at sige. 

 

4.3.3 Masculinity vs. Femininity 

Derudover er der den tredje kulturdimension, som G. Hofstede opererer med, hvilken er 

Masculinity vs. Femininity (også kaldet: Maskulinitet/Femininitet). Denne dimension 

repræsenterer et samfunds opfattelse af dem selv værende præget af enten en maskulin 

tankegang eller en feminin tankegang. 

Den maskuline tankegang giver udtryk for en vis præference for at have en stor indsats 

inden for præstation, heltemod og selvsikkerhed samt fundamentale anerkendelser og 

belønninger for den succes, man i givet fald har arbejdet sig frem til. Set med generelle 

øjne vil et samfund karakteriseret som maskulint være kendetegnet ved at være meget 

konkurrencedygtigt. 

Den feminine tankegang derimod, lægger derfor op til at være det modsatte af 

maskulinitet. Denne side af dimensionen går ind for samarbejde og beskedenhed samt en 

stor præference for omsorg for de svage og livskvalitet. Ser man med et generelt blik i 

dette tilfælde, karakteriseres et feminint samfund som værende mere 

konsensusorienteret. 

I bund og grund fortæller denne dimension noget om, hvilke slags grundlæggende og 

betydningsfulde værdier, som findes i enhver kultur. Ergo, G. Hofstede mener, at visse 

kulturer specielt karakteriserer sig med mandlige værdier, derfor maskulinitet, og andre 

kulturer som karakteriserer sig med kvindelige værdier, derfor femininitet. Overordnet 

lægger man vægt på værdier såsom lighed, ydmyghed og tolerance. 

 



Nudges across Cultures 

Side | 28  
 

4.3.4 Uncertainty Avoidance Index (strong vs. weak) 

Det, som er gældende for næste kulturdimension, Uncertainty Avoidance Index (også 

kaldet: Usikkerhedsundvigelse), går ud på, hvor høj eller lav eller også stærk eller svag 

grad borgerne af et samfund føler sig utilpasse ved usikkerhed og utryghed. Den helt 

grundlæggende problemstilling i denne situation er, hvordan og hvorledes et samfund 

håndterer det faktum, at fremtiden er ukendt. Spørgsmålet vil derfor være, om man som 

samfund vil forsøge at kontrollere fremtiden, eller skal man lade tingene ske af sig selv. 

Dvs., med andre ord handler Usikkerhedsundvigelse i bund og grund om, hvordan 

mennesker reagerer, så snart de står over for det fremmede og ukendte. 

Kulturer, der udviser en stærk eller en høj rate af Usikkerhedsundvigelse, fastholder en vis 

grad af strikse regler for tro og adfærd meget struktureret og har derudover svært ved at 

være fordomsfri. I kulturer, som derimod udviser en svag eller en lav rate af 

Usikkerhedsundvigelse, gør det sig gældende, at menneskene fastholder en mere afslappet 

tilgang og væremåde i forhold til det ukendte. Alt i alt repræsenterer denne kulturelle 

dimension en overordnet vision om, at verden omkring er et usikkert sted, og samfundets 

borgere går meget op i, hvad der er rigtigt og forkert, hvad er godt og ondt, hvad er farligt 

og ufarligt med mere. 

 

4.3.5 Long Term Orientation vs. Short Term Normative Orientation 

Følgende kulturdimension, Long Term Orientation vs. Short Term Normative Orientation 

(også kaldet: Langsigtet Orientering/Kortsigtet Orientering), er femte kulturdimension og 

blandt de to nyere kulturdimensioner, som Geert Hofstede har inkluderet i sin kabale af 

kulturelle dimensioner. Denne dimension er set som ”tidsdimensionen”. Essentielt handler 

denne dimension om, hvorvidt kulturen tænker langsigtet eller kortsigtet. Det vil sige med 

andre ord, at det er værd at bemærke, at disse to koncepter – Langsigtet Orientering og 

Kortsigtet Orientering - angiver de forskellige måder, de mange kulturer vælger at se tid 

og betydningen af fortid, nutid og fremtid på. Her mener han blandt andre ting, at ethvert 

samfund på sin vis bibeholder både nogle forbindelser med sin egen fortid, mens man 

tager hånd om de udfordringer, man nu engang vil stå over for i nutiden og i fremtiden. Og 

indlysende er det, at disse forskellige tilgange bliver anvendt og prioriteret på hver sin 

måde i de forskellige kulturer. Altså handler man i nutiden, eller lægger man vægt på at 

være forberedt for den eventuelle fremtid. 

I kulturer med Langsigtet Orientering vil det vise sig, at menneskene har en tendens til at 

være mere bekymrede for fremtiden frem for fortid og nutid. Her bliver der sat pris på 
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værdier og karaktertræk som udholdenhed, sparsommelighed, vedholdenhed og evne til 

at tilpasse sig. Der sættes større fokus på, at menneskenes indsats, tilfredsstillelse og 

fortjeneste for et stykke arbejde vil give pote i fremtiden. Så derfor, hvis man i denne 

dimension scorer højt på skalaen, vil det sige, at man har en mere pragmatisk synsvinkel 

og tilgang til omstændighederne i videre sammenhæng af, hvorfor man vælger at 

forberede sig på fremtiden og det ukendte, og dermed bliver man her opmuntret til at 

spare, og samtidig bruger man mere tid på planlægning. 

I kulturer, der demonstrerer en Kortsigtet Orientering, viser det sig, at det vigtigste for 

disse kulturer er nutiden og for så vidt også fortiden frem for fremtiden. Her ligger det til 

menneskenes natur i store træk at bestræbe sig på at skabe resultater her og nu, sagt med 

andre ord er menneskene mere interesserede i øjeblikkelig tilfredsstillelse i modsætning 

til kulturer med langsigtet orientering. På denne front værdsættes normative udsagn og 

den aktuelle hierarkiske opdeling i samfundet, og man gør, hvad man kan, for at opfylde de 

sociale forpligtelser. I den anledning hvis man så i denne kulturelle dimension scorer lavt 

på skalaen, ser man for eksempel, at menneskene foretrækker at fastholde gamle 

traditioner og normer, mens man samtidig ser med en form for kritiske briller på 

samfundsmæssige ændringer. 

 

4.3.6 Indulgence vs. Restraint 

Denne kulturelle dimension er det andet og sidste af de nyeste skud på stammen blandt G. 

Hofstedes kulturelle dimensioner: Indulgence vs. Restraint (også kaldet: 

Tilfredsstillelse/Tilbageholdenhed). Her er det værd at bemærke, at det, som man lægger 

størst vægt på i denne kulturdimension, er, hvor tilbøjelig man er til at give efter for sine 

behov. Denne dimension sætter stor fokus på, hvor betydningsfuld og vigtig f.eks. 

ytringsfrihed og tilfredshed med tilværelsen anses for at være. At denne dimension er 

blevet tilføjet til de andre fem parametre, er ud fra den betragtning, at den fokuserer på 

aspekter, som ikke er blevet dækket af de andre kulturelle dimensioner, og hvad der ikke 

blevet behandlet, er lykke. 

På den ene side omhandler denne, hvorvidt samfundet egentlig er styret af trangen til at 

handle efter naturlige impulser og fokusere på at have det sjovt og nyde livet, hvilket 

kendetegner Tilfredsstillelse. På den anden side handler dimensionen om, man er 

kontrolleret og tilbageholdende i form af undertrykkelse af behov, og trives man med at 

følge fastlagte og sociale normer, som i dette tilfælde kendetegner Tilbageholdenhed. 
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Opsummering: 

For at opsummere fremtræder det i det ovenstående, at dimensionerne udarbejdet af G. 

Hofstede er hjælpemidler og redskaber, som kan være behjælpelige i form af at forstå, 

hvilke betydelige elementer er med til at skelne mellem de forskellige kulturer i verden. 

Ergo, vi kan ikke løbe fra, at vi lever i en verden med diversitet, som er grundlæggende for 

en fundamental forståelse af verdens kulturer. 

 

Disse fremstillinger af hver enkelt af de 6 kulturdimensioner har til formål i den senere 

analyse at diskutere og reflektere ud fra de udvalgte lande fremgået i 

problemformuleringen – Danmark, Chile og Rusland – den kulturelle rolle i forbindelse 

med tankegangen, der ligger bag ved nudging. Gør det nogen forskel om kulturelle 

aspekter spiller nogen rolle over for brugen af et nudge i hvilket som helst samfund, eller 

er det i sidste ende irrelevant i denne sammenhæng. Hvorfor jeg i det følgende kapitel af 

denne afhandling vil specificere og danne et billede af de forskellige kulturelle træk, der 

ligger fundament for visse elementer for disse tre lande, Danmark, Chile og Rusland, og på 

samme tid tydeliggøre hvert lands placering i de respektive kulturelle dimensioner. 
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KAPITEL III 
 
 

5. Analyse 

Men hvad er det, der er så interessant ved dette fænomen? Hvad er så tiltrækkende ved 

begrebet nudge? Har du nogensinde tænkt på at småting, hvis du er mand, at der nu er 

placeret en tegnet flue strategisk i urinalet på herretoilettet for at ville påvirke dine 

”aiming-skills”, som det tidligere er anført?31 Eller har du overvejet, hvorfor der findes 

optegnede fodspor på fliserne dirigeret i retning af en skraldespand?32 Eller er det 

nogensinde faldet dig ind, hvad grunden er til, at man har valgt at optegne tværgående 

striber på trafikvejene, endnu et nudge omtalt tidligere i afhandlingen?33 Eller såmænd 

hvad årsagen er til, at trapperne er blevet fremhævet som et klaver, der eventuelt også 

giver lyd fra sig, når man nu træder på trinene, som er tangenterne?34 

Det lille effektive og umiddelbare resultatindebærende ”nudge” eller ekstra puf, som ligger 

bag ved hvert af disse, er følgende: 1) Fluen i urinalet: Bedre hygiejne på herretoilettet og 

skal mindske rengøring; 2) Fodspor til skraldespanden: Holde en renere by og beskytte 

miljøet for yderligere forurening; 3) Tværgående striber på kørebanen: Signaler til at 

sænke farten, og det vil skabe tryggere rammer og omstændigheder i trafikken; 4) 

Klavertangenter på trappen: Hvorfor tage rulletrappen, når trapperne kan give dig noget 

ekstra motion om dagen. Alle fire nudges er eksempler på nogle af de mest klassiske og 

karakteristiske nudges, som mange husker, og som har været med til at skabe så stor 

opmærksomhed omkring dette fænomen. 

 

I mine øjne er det derfor, at nudge i høj grad har udviklet sig så eksplosivt så at sige, fordi 

det er en nytænkende måde at tackle diverse situationer på angående menneskenes 

adfærd og valgmønstre. Der er muligheder for at påvirke mennesker en smule med et lille 

puf, og dette er ikke nødvendigvis en negativ ting. Et nudge nu om stunder kan anvendes 

på flere forskellige områder, dog binder hele konceptet sig i måden menneskenes 

psykologiske tankegang fungerer. Ifølge ophavsmændene samt andre kvalificerede 

personer med kendskab til fænomenet nudging ligger det store og hele i, at nudge har at 

gøre med ”valgarkitektur”35, hvilket vil sige, at det er udelukkende menneskenes egne valg, 

                                                           
31 https://ing.dk/artikel/nudge-eller-ikke-nudge-det-er-sporgsmalet-123525 
32 http://inudgeyou.com/en/archives/1152 
33 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/beskrivelse-af-nudge 
34 http://politiken.dk/kultur/art4828652/Svenskere-v%C3%A5gnede-op-til-klavertrin-i-metroen 
35 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1883243 
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der træffes – og ikke virksomhedernes, eller hvem der nu måtte have iværksat det 

respektive ”nudge”. Bl.a. i de ovenfornævnte eksempler ligger der en valgarkitektur, det er 

kunden, som i sidste ende selv beslutter sig for at tage skridtet videre. 

Dog kan konceptet ’nudge’ også misforstås. Eksempelvis har nogle begået den fejl at tro, at 

nudge handler om at få menneskene til at gøre, hvad virksomhederne ville have de skulle 

gøre36. Dette er dog ikke, hvad nudge i bund og grund handler om. Nudging handler om, 

hvordan man skaber adfærdsændringer på måder, som virker automatisk og uden at tage 

valgfriheden fra folk. Nudges er således et godt redskab, hvor det kan være en fordel, 

under den forudsætning at mennesker ikke blot skal leve sundere, rigere og lykkeligere, 

men også at mennesker foretager sig beslutninger for det bedre i forhold til dem selv og 

andre. Med nudge er det et behov for at gøre det nemmere for mennesker at træffe de 

rigtige valg i hverdagen. 

Ikke desto mindre sætter man sig ned og kigger på lige præcis de 4 førnævnte eksempler 

på nudges og danner sig et overblik over, hvorfra de stammer, finder jeg det spændende, 

at hvert af de 4 forskellige eksempler på sin vis har hvert deres oprindelsessted, dvs., set 

med ”nudge briller” er det tilfældet, at de omtalte nudges er blevet etableret og bragt til 

virkelighed i hvert deres land. Først fluen i urinalet tager sin oprindelse i Holland; næst, 

fodsporene til skraldespanden finder vi i Danmark; og de tværgående optegnede striber 

på vejene blev en realitet i USA; mens trappen med sit nye udseende som et klaver blev 

introduceret i Sverige. I og med at nudging efterhånden igennem de sidste mange år har 

udviklet sig over tid og sted, er det samtidig også set, at nudging nu har gjort sig bemærket 

på den store globale scene. Altså, ”nudge” er nu blevet et særdeles udbredt fænomen. 

Præcis det, som er nævnt i det ovenstående, synes jeg derfor, stiller sig over for det 

spørgsmål, som jeg gør opmærksom på delvist i denne afhandlingens problemformulering. 

Spørgsmålet, der gør sig gældende her, er, om der blev gjort nogle overvejelser i processen 

ved opstillingen og dannelsen af dette begreb, nudge, i forhold til at have taget hensyn til 

de eksisterende kulturforskelligheder, som man ikke kan se bort fra. Eller er det ”bare” 

tilfældet at enhver nation står over for deres egne udfordringer og dermed tager hånd om 

deres egne respektive nudges for at ændre en specifik adfærd hos de pågældende. Ikke 

desto mindre rejser det stadig spørgsmålet om, et ens nudge ville kunne fungere og skabe 

den samme effektivitet og resultat i bund og grund under forudsætning af, at de 

implementeres i to vidt forskellige kulturer. Dette er, hvad jeg vil komme nærmere ind på i 

det følgende med udgangspunkt i landende: Danmark, Chile og Rusland. 

                                                           
36 http://ing.dk/artikel/123525-at-nudge-eller-ikke-at-nudge--det-er-spoergsmaalet 
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5.1 Kulturprofiler – Danmark vs. Chile vs. Rusland 

Mange gange, når vi rejser ud i den store verden, er det ofte, fordi vi vil opleve verden. Men 

alligevel sætter det nogle tanker i gang mange gange, når man befinder sig inden for nye 

rammer. I realiteten gør vi det også mange gange for at blive klogere på os selv, om end det 

er bevidst eller ubevidst. Vi støder eventuelt på uvante situationer, som får os til at tænke 

en ekstra gang over nogle ting. Vi har garanteret selv prøvet at sidde på den anden side af 

kloden, på et andet kontinent, eller også blot tættere på, måske nabolandet eller andet 

land på samme kontinent, og pludselig se os selv, vores kultur, vores land, vores 

nationalitet med et helt nyt perspektiv, da vi nu har fået øjnene op for en ny kultur, som 

gør ting anderledes, end hvad vores egen kultur ville gøre. Vi kan eventuelt tage os selv i at 

tænke ”Det var da mærkværdigt, sådan ville vi da ikke gøre det hos os!” eller ”Sikke en 

spændende måde at gøre sådan på, hvorfor gør vi det ikke sådan hos os!”. 

Helt uden at tænke over det sammenligner vi faktisk allerede på dette punkt med vores 

egen situation hjemme i Danmark. Det kan være, at vi møder de lokale, og i dette møde 

bliver der spurgt ind til vores land og muligvis omvendt. Her begynder vi så at 

sammenligne noter så at sige. Der bliver spurgt frem og tilbage, vi er nysgerrige – det er, 

som om man har åbnet for en ny bog, og man bliver simpelthen nødt til at finde ud af mere, 

man kan ikke lade være med at læse. Vi kan næsten ikke undgå at sammenligne vores egen 

kultur med den nyfundne kultur, når vi træder uden for egne landegrænser og udforsker 

verden. Og på grund af alle de forskelligheder, der findes i denne verden, er dette også 

uundgåeligt i og for sig. Vi bliver klogere på os selv. Det er en proces, og det er sådan, man 

mange gange skaber nye indsigter for sig selv. Det er i mange tilfælde, man først opdager, 

hvor forskellige vi mennesker er på tværs af kulturer, når man rejser til udlandet, og i og 

for sig også hvis man møder andre mennesker fra andre kulturer i ens eget hjemland. 

Den forskellighed har på sin vis meget at gøre med vores kulturelle opvækst, og vores 

kulturelle opvækst spiller ligeledes en rolle i forhold til vores adfærd – det er de erfaringer 

og tanker, jeg har gjort mig ved at have oplevet udlandet og samtidig blandt andet have 

studeret og læst litteratur om kultur. 

 



Nudges across Cultures 

Side | 34  
 

 

Under dette afsnit vil der være fokus på at analysere ovenstående figur gennem at lave en 

sammenligning af de respektive lande, som er udtrykt i problemformuleringen, og som 

danner rammen for denne afhandling, henholdsvis Danmark, Chile og Rusland. Denne lille 

analyse af de nævnte landes kulturer hovedsageligt ved hjælp af G. Hofstedes 

research37,38,39 samt andre kilder, som støtter op om observationerne af hans research, vil 

blive anvendt i den videre analyse af specifikt udvalgte nudge initiativer. Denne del af 

afhandlingen har formålet at undersøge, på hvilken måde de specifikt udvalgte nudge 

initiativer sandsynligvis ville fungere i hver kultur for så dermed at forsøge at finde ud af 

på baggrund af teoretiske observationer og egne synspunkter og betragtninger deres 

umiddelbare effektivitet og funktion. 

 

 

Power Distance (Magtdistance) 

Som nævnt længere ovenfor, understøtter denne 

kulturdimension det faktum, at alle individer ikke er lige. 

Denne dimension tager fat om disse uligheder på baggrund af 

kulturernes egne opfattelser gennem samfundets kulturelle 

udvikling gennem tiden. Det, som definerer denne kulturelle 

                                                           
37 https://geert-hofstede.com/denmark.html 
38 https://geert-hofstede.com/chile.html 
39 https://geert-hofstede.com/russia.html 
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dimension – Magtdistance –, kommer af, hvor stor en grad en borger af samfundet med lav 

magt forventer og accepterer i forhold til, at denne magtfordeling er ulige. 

 

DANMARK 

Ud fra figuren kan vi se, at Danmark i dette tilfælde scorer relativt lavt i denne 

dimension, med 18 point, hvilket betyder i forhold til G. Hofstedes skala, at 

magtfordelingen blandt borgerne er ligeligt fordelt. Danmark er et samfund, hvor 

befolkningen betragter sig som værende lige, ingen ligger væsentlig højere end andre. 

Hvorfor G. Hofstede ranker Danmark som et land med lav Magtdistance forhold, er på 

baggrund af, at Danmark og danskernes mindset ligger i, at alle er lige. dvs. lige og fair 

rettigheder over for enhver borger, selvstændighed, ytringsfrihed og demokrati. Den 

danske kultur og det danske folk er hierarkisk fladt. Danskerne har en høj forståelse 

af, at ingen bliver set ned på, og dette gælder alle steder – i hjemmet, i det sociale 

område, også på arbejdsmarkedet. 

 

CHILE 

I denne kulturelle dimension ser man en tendens til, at langt de fleste af de 

latinamerikanske lande ligger placeret i den høje ende af skalaen i forhold til 

magtdistanceforholdene. Dog hvis man tager et kig på Chiles score på Magtdistance 

dimensionen, scorer Chile i dette tilfælde noget lavere i forhold til mange af de andre 

lande i området. Dog med en score på 63 point ligger landet stadig på en 

mellemliggende til høj position på denne kulturdimension. Dette kan blandt andet 

skyldes at man i Chile ser, at den hierarkiske opdeling i samfundet helst skal være klar 

og tydelig. Den sociale struktur og de sociale klasser er forholdsvis håndgribelige i 

den forstand, at man i Chiles tilfælde kan udpege, hvilke mennesker, grupper og 

områder falder ind under hvilke sociale klasser. Dette kan i stor grad have at gøre 

med arven af den autoritære fortid, som har eksisteret i mange årtier, og som stadig 

kan have sine spor i nutiden. 

  

RUSLAND 

Rusland er et land med en ekstremt høj Magtdistance sammenlignet med de to andre 

lande omtalt før. Landet placerer sig med en score på 93 point. Det ligger indgroet i 

den russiske kultur, at der er stor afstand mellem de såkaldte stærke og svage i 

samfundet. Der ligger en klar dagsorden for, hvilken status hver person må have, altså 
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der lægges ikke skjul på, hvem der er vigtigere end andre. Den hierarkiske orden er 

tydeligt stejl. På baggrund af denne score er det klart, at magtfordelingen er 

betragtelig ulige. Hvad, der kan forklare dette, har i høj grad at gøre med Ruslands 

fortidige arv, som i den grad har sat sine spor selv i dag. Blandt andet den diktatoriske 

fortid stråler i ordet selv et vist magtdistanceforhold mellem én person og folket. Med 

andre ord reflekterer dette, at der eksisterer en forholdsvis ens formet 

kommunikation i denne kultur, en høj grad af top-down tilgang. 

 

 

Individualism vs. Collectivism (Individualisme/Kollektivisme) 

Det, der gør sig gældende ved denne kulturelle dimension, er 

den indbyrdes afhængighed et samfund holder fast i blandt 

borgerne. Og som nævnt tidligere i afhandlingen handler 

dimensionen om, hvorvidt medlemmerne definerer dem selv 

som ”Jeg” eller ”Vi”, når de tager et kig med deres selv-image. 

Kulturer eller samfund præget af en høj grad Individualisme har 

forståelsen for, at menneskene tager vare på sig selv og deres 

direkte slægtninge. På den modsatte side, kulturer eller samfund 

præget af en høj grad af Kollektivisme har den forståelse, at de 

tilhører en gruppe, og de, som tilhører denne gruppe, bliver der 

taget sig af i bytte for loyalitet. 

 

DANMARK 

I denne situation ses det tydeligt på diagrammet, at Danmark har en forholdsvis høj 

scorer – 74 point, hvilket gør, at Danmark er et individualistisk samfund. Dette 

betyder, at danskerne overordnet set betragter deres selv-image via ”Jeg”. Det 

foretrækkes og samtidig også forventes i den anledning, at det i dette samfund gør sig 

gældende, at alle er med på, at hvert medlem skal kunne tage vare på sig selv og sine 

nærmeste. 

 

CHILE 

Med en score på 23 er Chile placeret lavt i denne kulturdimension, som ligger på et 

forholdsvis sammenligneligt niveau med mange af de andre latinamerikanske lande. 

Dette betyder, at Chiles kultur karakteriseres ved at have kollektivistiske træk. 



Nudges across Cultures 

Side | 37  
 

Chilenerne tager afstand fra ”Jeg” og afspejler dem selv i ”Vi” mentaliteten. Det, som 

chilenerne sætter særdeles stor pris på, er fællesskabet og loyalitet. Ordet ’familie’ er 

for chilenerne altafgørende og et vigtigt element for deres sammenhold. Endvidere, 

ordet ’familie’ handler ikke kun om de nærmeste familiemedlemmer, men blandt 

familie er også vennerne. Fællesskabet rejser sig ved opgaven, så snart der er brug for 

det. Netværket omkring en chilener er ikke blot familien men venner, fællesgrupper 

og endda ubekendte. 

 

RUSLAND 

Den russiske kultur er langt hen ad vejen præget af ”Vi” mentaliteten. Endnu en 

kollektivistisk kultur. Rusland scorer 39 point på individualismekulturdimensionen, 

og vil derfor sige, at russerne er kollektivistiske anlagt.  Det er væsentligt at tænke på 

fællesskabets overlevelse frem for sin egen overlevelse. Og dermed denne ”Vi” 

mentalitet siger også meget om, at jo flere man er sammen, jo lettere vil det være at 

overleve. Der er stor tendens bland russerne i at identificere sig med det sociale 

netværk, man er vokset op i. Familie, venner og selv naboer er vigtige aspekter, som 

skal kunne samarbejde og stemme overens for at skabe harmoni blandt russerne og 

deres daglige udfordringer. 

 

 

Masculinity vs. Femininity (Maskulinitet/Femininitet) 

Scorer man højt i denne dimension, betyder det, at en kultur 

er maskulin og betyder dermed, at samfundet mere eller 

mindre er drevet af konkurrence, præstation og succes, og 

med succes menes der vinderen eller den bedste af den 

bedste. Dette er noget, som man oplever gennem hele livet, 

fra du går i skole til du ender ude på arbejdsmarkedet. 

Scorer man derimod lavt i denne dimension, betyder det, at 

kulturen er feminin, og derfor er det ikke så meget 

konkurrencegenet, som spiller nogen rolle, men værdier som 

omsorg for andre og livskvalitet, altså i bund og grund man skal tage hånd om de svage i 

samfundet, er de værdier der vægter højest i et feminint samfund. 

Så for at danne et overblik over denne kulturdimension ville det grundlæggende 

spørgsmål være, hvad skal der til for at motivere menneskene. Enten dem, som ønsker at 



Nudges across Cultures 

Side | 38  
 

være den bedste af den bedste – maskulin kultur, kontra dem, som ønsker at selv den 

svage skal have en chance – feminin kultur, er afgørende for scoren i denne 

kulturdimension. 

 

DANMARK 

I denne dimension scorer Danmark 16 point, hvilket ligger i den lave ende. Dvs., at 

Danmark er et feminint land ud fra G. Hofstedes undersøgelser. Hvad, der 

karakteriserer dette for Danmark, er blandt andet, at danskerne sætter pris på 

livskvalitet, man arbejder for at leve. Balance mellem privatlivet og arbejdslivet er 

essentiel. Danskerne søger at skabe konsensus gennem ytringsfriheden og 

demokratiet, og de værdsætter ligestilling, solidaritet og omsorg i høj grad. Derfor er 

forskellen mellem mænd og kvinder ganske lille, man kan gå så langt at sige, at mænd 

kan påtage sig kvinders rolle og omvendt. Omsorgen udspiller sig i, at danskerne har 

sympati for de svageste, og dette viser sig gennem den danske velfærdsstat. 

 

CHILE 

I forhold til graden af maskuliniteten og femininiteten i det chilenske samfund ligger 

Chile placeret i den lave ende af denne kulturdimension. Dvs., at grundet Chile scorer 

28 point i dette tilfælde, gør det, at Chile bærer karakteristika for at være en 

feministisk kultur på baggrund af G. Hofstedes research. Med en følelse af 

samhørighed og loyalitet værdsætter chilenerne solidaritet og ligestilling fra deres 

medmennesker. Med en stærk fortid med karakteristika af maskulinitet, hvor manden 

er den, som tager på arbejde, og kvinden er den, som bliver hjemme og tager sig af det 

huslige og børnene, har denne adfærd efterhånden skiftet, og samfundet er nu til dags 

præget af feminine kulturtræk. Ligestilling mellem mand og kvinde er blevet udlignet. 

Et godt eksempel på dette er, at Chile har haft en kvindelig præsident, Michelle 

Bachelet40. Fokus er på trivsel og ikke på status. Selv de svage i samfundet bliver der 

taget godt hånd om. 

 

RUSLAND 

Rusland er ikke en ekstremt maskulin kultur, som man kunne forestille sig taget de to 

ovenstående kulturdimensioners scoring i betragtning. Især hvis man tager et kig på 

                                                           
40 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26528923 
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magtdistancescoringen for Rusland, som ligger på 93 point, hvilket er en høj score, 

ville man muligvis være tilbøjelig til at forvente, at russerne samtidig også ville have 

en høj score i denne dimension, men i dette tilfælde er magtdistanceforholdene en 

ting og maskuliniteten en anden ting. Russerne placerer sig med en forholdsvis lav 

score i denne kulturelle dimension, en score på 36 point. Og på baggrund af dette 

karakteriserer Rusland sig som værende en relativt feminin kultur. De feminine træk 

vægter mere, end hvad de maskuline træk gør. Noget, som spiller en gældende rolle 

for denne relative lave scoring, er forskellen mellem mænd og kvinder. 

 

 

Uncertainty Avoidance (Usikkerhedsundvigelse) 

Som det er forklaret længere oppe, omhandler denne 

kulturelle dimension, Uncertainty Avoidance, 

hvordan menneskene i samfundet er i stand til at 

håndtere det ukendte, da fremtiden i sig selv er uvis. 

Og i den anledning stiller man derfor spørgsmålet om, 

et menneske vil tage kontrol af fremtiden i egen hånd 

eller læne sig tilbage og lade omstændighederne ske. 

Og på grund af denne tvetydighed kan det medfører 

angst, og det er denne situation, forskellige kulturer 

har lært at håndterer på hver deres måder. Den måde, 

som menneskene af en kultur vælger at tackle 

sådanne situationer på, afspejles dermed i, hvordan 

scoren af Usikkerhedsundvigelsen vil udforme sig. 

 

DANMARK 

Her viser figuren, at Danmark scorer lavt i denne dimension med en score på 23 point. 

Dette betyder, at danskerne af natur er mere lænet tilbage og ikke føler sig truet af 

fremtiden eller det fremmede. Heller ej er der brug for en masse struktur eller 

forudsigelighed i deres liv, i og med at deres synspunkt på fremtiden og det ukendte i 

store træk er at tage tingene, som de kommer. Derudover er det meget naturligt, at 

danskerne ikke tager det så tungt, at for eksempel planer muligvis kan ændre sig fra 

den ene dag til den anden, eller nye ting kan dukke op. Dette er noget, som danskerne 

indlærer fra barns ben, og denne måde, som den danske kultur har udformet sig på, 
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gør for eksempel, at nysgerrighed er en god ting blandt danskerne. Nysgerrigheden 

giver anledning til, at man derfor ikke behøver at tage kontrollen af det ukendte. 

Fremtiden bringer, hvad end den nu bringer, og det er okay i danskernes øjne. 

 

CHILE 

Til gengæld i kulturdimensionen Usikkershedsundvigelsen ligger Chile i den høje 

ende af dimensionen, med en score på 85 point, hvilket betyder, at chilenerne ikke 

håndterer det ukendte på bedste vis, når alt tages i betragtning. Hvad, der 

kendetegner dette, er blandt andre ting at chilenerne trives ved et systematisk 

regelsæt for at holde et struktureret liv. Hvis chilenerne står over for muligheden at 

undvige, at skulle fravælge usikkerheden og utrygheden, er det det, de vil gøre. Og på 

grund af det, er det kontrollen i mennesket, som tager over. 

 

RUSLAND 

Med en score meget tæt på 100 point, nemlig 95 point, på Usikkerhedsundvigelse 

kulturdimensionen, finder russerne sig derfor meget truede af tvetydige situationer. 

Folket i Rusland føler sig meget utrygge i forhold, til hvad fremtiden bringer. Det 

ukendte gør dem usikre, og det betyder derfor, at de ønsker at have en høj kontrol 

med, hvad der skal ske fra punkt til prikke, og de læner sig ikke tilbage men griber ind 

med det samme. Russerne foretrækker i store træk at have en bestemt kontekst og 

baggrundsinformation. Og blandt andet ved forhandlingsbordet er det enten alt eller 

intet forstået på den måde, at præsentationer enten ikke er forberedt eller også 

særdeles detaljeret og forberedt for ikke at lukke nogle som helst informationer ude. 

Med andre ord, Russerne søger struktur. 

 

 

Long Term Orientation vs. Short Term Normative 

Orientation (Langsigtet Orientering/Kortsigtet 

Orientering) 

Den Langsigtet Orientering/Kortsigtet Orientering 

dimension drejer sig om, hvordan en kultur gør brug af 

deres fortidige forbindelser alt efter måden, de tackler 

og håndterer udfordringer i nutiden og i fremtiden. For 
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at genopfriske gør det sig gældende i kulturer, som karakteriseres ved at være en 

Langsigtet Orienteret kultur, at sparsommelighed og planer om at forberede sig på 

fremtiden er vigtige og højt værdsatte aspekter for sådanne kulturer. En kultur med 

Langsigtet Orientering tildeles en høj score i G. Hofstedes figur. Dernæst gør det sig 

derimod gældende i kulturer, karakteriseret som en Kortsigtet Orientering kultur, at 

traditioner og normer bliver fejret og anerkendt selv i nutiden og fremover, og det 

foretrækkes også, at der ikke sker store ændringer i den samfundsmæssige ramme og 

orden, samt det er et fokuspunkt at skabe hurtige resultater gennem arbejde. En kultur 

med Kortsigtet Orientering vil score lavt i denne dimension. 

 

DANMARK 

I dette tilfælde ranker G. Hofstede den danske kultur som værende en kultur med 

Kortsigtet Orientering. Med en lav score på 35 point på denne dimension indikeres, 

at Danmark er en forholdsvis normativ kultur. Det betyder, at danskerne sætter stor 

pris på traditioner og respekterer disse, og succes skal helst skabes med hurtige 

resultater. Og derudover finder de ingen stor nødvendighed for at spare, hvilket kan 

have noget at gøre med velfærdssystemet i Danmark, i og med at de har en rimelig 

sikker fremtid, så fokus er på nutiden. 

 

CHILE 

På dette punkt scorer Chile en smule lavere end Danmark, med en lav score på 31. 

Chile betragtes derfor som en normativ kultur, altså den chilenske kultur er præget 

af have en Kortsigtet Orientering. På baggrund af denne score fremstår det også, at 

det for chilenerne er langt mere vigtigt at være til stede i nutiden, og de lægger knap 

så stor vægt på fremtiden. Traditioner og normer giver stor mening for chilenerne, 

og det er vigtigt at bibeholde disse traditioner og normer på grund af deres 

normative kulturelle tilknytninger til fortiden. 

 

RUSLAND 

I forhold til Danmark og Chile scorer Rusland meget højt på denne kulturdimension. 

Med en score på 81 point er Rusland et land, hvis tankegang er langtidsorienteret. 

Aspekter som sparsommelighed og forberedelser og planer for fremtiden er noget, 

der bliver lagt meget vægt på i Rusland. Denne høje score fortæller også, at f.eks. for 

Danmark og Chiles vedkomme er traditioner noget, som bliver fejret med stor tilgang 



Nudges across Cultures 

Side | 42  
 

til, hvad der bliver ved med at være og var engang og altid har været, hvorimod 

russerne viser, de nemt kan tilpasse traditioner til ændrede og forandrede 

omstændigheder. Ifølge G. Hofstede fremstår Rusland som et land med et pragmatisk 

mindset ud fra de observationer, han har lavet gennem sine undersøgelser af de 

diverse kulturer. 

 

 

Indulgence vs. Restraint (Tilfredsstillelse/Tilbageholdenhed) 

Som sagt udgør Tilfredsstillelse og Tilbageholdenhed den 

sidste af de 6 af Geert Hofstedes kulturdimensioner. Og som 

det tidligere er anført, går denne kulturdimension ud på, om 

man giver sig hen over for ønsker, fristelser og impulser, 

eller ligger det til højrebenet at forholde sig kontrolleret i 

forhold til disse. Altså dimensionen defineres ved, hvor svag 

eller stærk man er i forsøget på at modstå disse behov. 

Derfor, hvis medlemmerne af en kultur har en relativt svag 

kontrol, betragtes kulturen som værende præget af 

Tilfredsstillelse, hvilket giver en høj score i denne kulturelle 

dimension, og hvis medlemmerne af en kultur modsat har 

en relativt stærk kontrol, anses denne kultur som værende præget af Tilbageholdenhed, 

hvilket giver en lav score. 

 

DANMARK 

På dette plan placerer Danmark sig i den høje ende, med en score på 70 point, hvilket 

gør, at Danmark klassificerer sig som værende en kultur præget af Tilfredsstillelse. 

Og det betyder, at danskerne ikke ser nogen skade i at nyde livet, have det sjovt og 

give sig hen til diverse behov og impulser. I bund og grund ligger det generelt til 

danskernes natur at have en positiv attitude og være optimistiske. Det, som giver 

mest mening for danskerne, er, at der bliver lagt stor vægt på fritiden, de gør, hvad 

der end falder dem ind og bruger penge, som de ønsker, alt sammen for at realisere 

deres ønsker og behov. 
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CHILE 

Ligesom Danmark placerer Chile sig også relativt højt i denne kulturdimension, 

scorer 68 point i dette tilfælde. Og det vil sige, at Chiles kultur tilmed er præget af 

karakteristiske træk af Tilfredsstillelse. Chilenerne trives ved at nyde livet og fejre 

livet med optimisme, positivisme og tro. Behov og impulser skal ligeledes realiseres, 

og der skal tages hånd om fritiden. I dette tilfælde er chilenerne tilbøjelige til at skabe 

det bedste ud af deres fritid, og derfor ligger den store del af fokusset på pleje af 

familien og vennerne. 

 

RUSLAND 

Til sammenligning er Rusland placeret i den lave ende i denne sjette og sidste 

kulturdimension, og det indebærer, at den russiske kultur er præget af at være 

tilbageholdende. Det kan tydes på den lave score på 20 point. I modsætning til Chile 

og Danmark, som minder noget om hinanden på dette punkt, er Rusland, som 

værende en tilbageholdende kultur, pessimistiske. Og samtidig betyder dette også, at 

russerne har tendens til at have meget mere kontrol over deres behov, ønsker og 

andre fristelser og impulser, og de forholder sig standhaftige i forhold til dette. Og 

derudover er der i et samfund som dette betydeligt mindre fokus på fritid samt 

mindre fokus på kontrol på ikke at give efter for at få tilfredshedsfølelse, derfor 

tilbageholdende. 

 

Opsummering 

Opsummerende kan det på baggrund af ovenstående udledes, at vi har at gøre med tre 

landes kulturer, som i det store og hele ser meget forskellige ud, og som det også 

indledningsvis kunne bemærkes på baggrund af Figur 1. Enkelte steder forekommer det, 

at mindst to af kulturerne viser sammenlignelige tendenser og elementer i nogle af 

kulturdimensionerne. Endvidere er det mere eller mindre tydeligt at se, at Danmark og 

Rusland er hinandens poler, når man sammenligner disse, og Chile ligger lidt i midten og 

har nogle fællestræk med begge lande. Dog, når det er sagt, alt i alt kan det konkluderes, at 

disse lande er kulturmæssigt meget forskellige fra hinanden. Selvom landene viser 

nogenlunde samme scorer indimellem, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, i mine 

øjne, at det er akkurat samme aspekter, som gør sig gældende for landenes scorer i G. 

Hofstedes kulturdimensioner. 
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For at gøre det mere overskueligt på anden vis og danne et overblik over landene vil jeg 

opstille et systematisk skema, hvor Danmark, Chile og Rusland står over for hinanden. Se 

nedenstående skema: 

 

Opsummeringsskema: 

Kulturdimensioner Danmark Chile Rusland 

Magtdistance Meget lav 

magtdistance 

Mellem høj 

magtdistance 

Meget høj 

magtdistance 

Individualisme/ 

Kollektivisme 

Individualisme Høj kollektivisme Lav kollektivisme 

Maskulin/Feminin Høj femininitet Mellem 

femininitet 

Lav femininitet 

Usikkerhedsundvigelse Lav usikkerheds-

undvigelse 

Høj usikkerheds-

undvigelse 

Høj usikkerheds-

undvigelse 

Langsigtet/Kortsigtet 

Orientering 

Kortsigtet Kortsigtet Langsigtet  

Tilfredsstillelse/ 

Tilbageholdenhed 

Tilfredsstillelse Tilfredsstillelse Tilbageholden 
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5.2 Nudges – eksempler og cases 
Jeg vil nu videreanalysere og diskutere forskellige situationer, hvorved et ”nudge” er 

anvendt, med udgangspunkt i gennemgangen af de grundelementer og karakteristika, som 

skaber eller gør sig gældende for et nudge. Dette vil jeg gøre ved at identificere, om der er 

tale om et nudge i de forskellige tilfælde i første omgang, og dernæst kigge nærmere på 

nudgenes mulighed i de respektive lande. Endvidere er det under dette punkt, formålet at 

sætte nogle forskellige nudges i perspektiv og analysere og undersøge, hvordan disse 

nudges eventuelt ville fungere under omstændighederne i henholdsvis Danmark, Chile og 

Rusland. Det bør dog på forhånd også blive understeget, at der i disse 4 næstfølgende 

eksempler kan være enkelte tilfælde, hvor variablerne ville se anderledes ud i realiteten. 

Da det ikke har været en mulighed at være ude i feltet på egen hånd og undersøge nudge 

initiativerne under aktuelle omstændigheder, er disse derfor blevet analyseret og vurderet 

på baggrund af teoretiske forudsætninger, samt indsamlet information og undersøgelser. 

 

5.2.1 Nudge – Eksempel 1 

Det første eksempel på et nudge, jeg vil tage fat i, handler om organdonation – er 

mennesker villige til at tilmelde sig som organdonorer. Dette eksempel kommer fra 

Storbritannien. I Storbritannien valgte NHS Organ Donor Register i samarbejde med det 

statsetablerede Behavioural Insights team også kaldet Nudge Unit at puffe flere briter til at 

registrere sig som organdonor i Organ Donor Register. Nu bliver briterne stillet over for at 

tage en beslutning i forbindelse med organdonation, når de søger om at få et kørekort. 

Briterne, når de søger kørekort, bliver mødt af tre spørgsmål41 i sammenhæng med at 

blive spurgt om at være organdonor: ”1) Yes, I would like to register”, ”2) I am already 

registered”, og ”3) I do not want to answer this question now”. Ydermere ud fra en større 

undersøgelse var det grundlæggende for at indsamle flere registrerede organdonorer 

blandt andet hvilken frase, der blev valgt i forhold til at puffe briterne til at registrere sig 

som organdonorer. Den mest effektive og succesfulde ud af 8 forskellige fraser viste sig at 

være: ”If you need an organ transplant, would you have one? If so, please help others”42. 

Resultatet viser sine spor, og det viser sig også, at flere og flere tilmelder sig som 

organdonor. I slut anno 2011 var omtrent 17,8 mio.43 briter registreret organdonorer 

                                                           
41 (Wellesley, 2011) 
38  

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/how-organ-donation-is-getting-nudge-in-the-
right-direction-trial-could-pave-way-for-100000-extra-9023349.html 
43 (NHS Blood and Transplant, 2015) 
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sammenlignet med slut anno2016, hvor det var tæt på 22,5 mio.44 briter, der var 

registrerede organdonorer. 

 

Organdonation nudget i dette tilfælde kan karakteriseres som et nudge på baggrund af den 

opnåede effekt af en adfærdsforandring i form af større støtte til at tilmelde sig som 

organdonor. Et kriterium, som nudget skal opfylde, er bevaringen af valgmuligheder, 

hvilket i denne situation gør sig gældende ved, at folk ikke føler sig tvunget til at tage 

beslutningen ”ja”, men derimod er den frie valgmulighed der, da det i formuleringen lyder: 

”jeg ønsker ikke at besvare dette spørgsmål nu”. Det havde set anderledes ud, hvis folk 

skulle svare ja eller nej, da den frihedsmæssige valgmulighed er mere ringe end løsningen 

med ikke helt at skulle tage stilling. Desuden ændres der heller ikke ved nogle 

omkostninger eller andre former for incitamenter. I dette eksempel bliver der skabt et lille 

puf i retning af, at man appellere til, at folk må vise deres solidaritet og respekt over for 

deres medmennesker og vil stå til rådighed for at redde liv som organdonor, hvis de så sig 

selv stå i samme situation. Og det fuldbyrder også forestillingen om, at et nudge er til for at 

skabe bedre beslutninger hos mennesker angående sundhed, som R. Thaler og C. Sunstein 

anser det som. Andre adfærdsmæssige elementer, som kan fremhæves ud fra dette 

eksempel, kommer af Maslows behovspyramide – socialbehovet og egobehovet. Dette er 

grundet på den ene side at registrere sig som organdonor sender et signal om, at man i 

fællesskab står sammen. Og på den anden side et menneskes behov for at føle sig nyttig, 

have indflydelse og ansvar i dette tilfælde til at gøre godt ved at være til hjælp for andre. 

 

Tilfældet med organdonation er et meget nutidigt og reelt emne, som er et validt emne, 

der gør sig gældende i flere lande på verdensplan. På verdensplan kan det derfor tyde på, 

at der mangler organdonorer. Initiativet har specielt taget sin start efter Storbritanniens 

Nudge Units tiltag og R. Thaler og C. Sunsteins bog om nudge45, da de fremlægger 

organdonation som et emne, der burde tilføres værdi, og dette skal gøres med nudging. Ud 

over Storbritannien er der eksempelvis også USA, Spanien, Østrig, Belgien46 for blot at 

nævne nogle. Tages der udgangspunkt i organdonation, og man vil fremme dette ved at 

nudge danskerne, russerne og chilenerne for at opnå en vækst i organdonation 

registreringen, tyder det på, at samme effekt eller funktion umiddelbart ikke vil være en 

realitet. 

                                                           
44 (NHS Blood and Transplant, 2017) 
45 (Thaler & Sunstein, 2008, s. 178-182) 
46 http://www.bmj.com/content/338/bmj.a3162 
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Ifølge en casestudie (2016) udarbejdet af adfærdsøkonom og professor ved CBS, Lucia A. 

Reisch, og Cass Sunstein med udgangspunkt i 6 forskellige europæiske lande47, inklusiv 

eDanmark, lyder resultatet i et dansk perspektiv, at danskerne ville være mere tilbøjelige 

og villige til at registrere sig som organdonor. Hvis danskerne per lov bliver opfordret til at 

tage stilling til, om de vil være organdonorer i sammenhæng med at søge eller tage 

kørekort, har forfatterne af undersøgelsen fundet frem til, at 61,8 % af de adspurgte 

(1.000 personer) højst sandsynlig vil blive organdonor på baggrund af nudget. Danskerne 

vil med udgangspunkt i dette nudge umiddelbart se positivt på at blive organdonor. Og 

tendensen, derudover, til at blive organdonor viser sig at være stigende i Danmark48, flere 

og flere vælger dette. Dog er der alligevel et højt antal, der endnu ikke har tilmeldt sig. I 

2016 var 968.31349 tilmeldt i Donorregistret. Og på dette grundlag er der derfor stor 

sandsynlighed for, at et nudge er, hvad der skal til i dette tilfælde. 

Dernæst, i tilfældet af Chile viser det sig, at problemstillingen om organdonation befinder 

sig i en negativ fase. Raten for organdonorer er faldende. I perioden 2000-2009 til 2010-

2011 faldt raten med 29 %50. På baggrund af at omtrent 6,7 millioner51 chilenere er 

registreret organdonorer ud af et befolkningstal på godt 18,3 millioner mennesker52, dvs., 

at organdonere udgør ca. 36,6 %. Den lave rate kan skyldes flere ting, dog et interessant 

synspunkt findes på baggrund af resultater af flere studier53, at tendensen viser fælles for 

katolsk troende lande, hvilket betyder at religionen har en indflydelsesrig påvirkning på 

situationen med organdonation. Det kulturmæssige aspekt i denne situation er, at 

religionen spiller en stor rolle. Og fordi færre og færre vælger at tage afstand og fravælge 

muligheden for at være organdonor, tyder det umiddelbart på, at et sådant nudge ikke 

ville have en effektiv funktion i et chilensk perspektiv. 

Endvidere har L. Reisch og C. Sunstein ligeledes udarbejdet en anden nylig undersøgelse54 

(2017) ved brug af samme cases af nudges, dog med udgangspunkt i andre lande med et 

mere bredt spektrum. Rusland er også inkluderet i denne undersøgelse. Her tyder det på, 

at russerne ikke ville være lige så villige eller tilbøjelige til at vælge vejen som organdonor. 

Russerne blev ligeledes sat i samme situation som danskerne, at skulle registrere sig i 

forbindelse med at få et kørekort. Forsøget viser, at 47 % af de adspurgte (932 personer) 

                                                           
47 (Reisch & Sunstein, 2016) 
48 https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/flere-bliver-organdonorer-i-danmark 
49 http://organdonor.dk/tal-og-statistik/ 
50 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4339830/ 
51 https://www.medwave.cl/link.cgi/English/Features/PubHealProb/6526.act 
52 http://www.worldometers.info/world-population/chile-population/ 
53 http://www.bmj.com/content/338/bmj.a3162 
54 (Sunstein, Reisch, & Rauber, 2017) 
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ville vælge at blive organdonor efter at være blevet nudget. Dette nudge ville umiddelbart 

kunne fungere i et russisk perspektiv, men en lavere effekt er resultatet i sammenligning 

med Danmark. 

 

I relation til kulturdimensionerne vil jeg fremhæve magtdistanceforholdene i landene, 

hvor det ses, at de respektive lande ser forskelligt på samfundets forhold, som en mulig 

faktor og årsag til, at dette nudge og dets effektivitet og funktionsmæssige aspekt ikke ville 

se ens ud i de tre lande. Først og fremmest vil jeg understrege, at udkommet kan hænge 

sammen med de respektive landes forskellige præsent situationer, samt at danskerne, 

chilenerne og russerne ikke ser ens på verden ud fra deres kulturelle overbevisninger, 

værdier og normer. Men herudover kan det ligeledes hænge sammen med 

statusfordelingen i de respektive lande. I dette tilfælde som det er nævnt tidligere i 

afhandlingen, at Danmark har en lav magtdistance. Som følge deraf har danskerne den 

opfattelse, at mennesker skal have lige og fair rettigheder, og derfor vil man ved hjælp af 

dette nudge appellere til denne holdning og vil kunne opnå en adfærdsændring. Rusland 

ligger inde med et højt magtdistanceniveau, og på den baggrund ville dette nudge 

eventuelt ikke skabe helt så store resultater, da der er stor statusopdeling af samfundet. 

Ikke desto mindre har Chile en noget lavere magtdistance end Rusland, hvilket egentlig 

ville tyde, på at organdonorraten efter nudget ville se umiddelbart højere ud, men 

tværtimod tilbøjeligheden at chilenerne ikke ønsker at være organdonorer, hvilket kan 

være forårsaget af, at størstedelen af befolkningen er katolsk troende. 

 

Jeg vurderer derfor på baggrund af det ovenstående, at nudget ville kunne spille en 

væsentlig større rolle i Danmark grundet det, at en forholdsvis høj procentdel ville blive 

organdonor, samt danskerne umiddelbart betragter deres medborgere på lige fod med 

dem selv. Og nudget ville også til en vis grad fungere i Rusland. Det ville fungere med 

udgangspunkt i casestudiet, at 47 % af russerne ville vælge organdonorvejen, men det ville 

ikke fungere på grund af vilkårene inden for samfundets hierarkifordeling, da der er en 

betydelig høj magtdistance. Dog ville dette nudge højst sandsynlig ikke spille nogen rolle i 

et chilensk perspektiv, da sandsynligheden er, at flere og flere frafalder som organdonor, 

og derudover at religionen også har en finger med i spillet. 

 

5.2.2 Nudge – Eksempel 2 

Næste eksempel er et forholdsvist kendt case tilfælde på et finansielt nudge inden for 

nudging verdenen, som handler om at spare penge til pension, hvilket er til fordel for de 
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nudgede. Nudget er udarbejdet af R. Thaler i samarbejde med Shlomo Benartzi på 

baggrund af viden om menneskers adfærd i forhold til besparelser, kaldet ”life cycle 

hypothesis”55 – livscyklushypotesen. Denne model siger, at mennesker over deres levetid 

fordeler deres rigdom over hele deres levetid for at leve et stabilt liv. Men de ser ikke dette 

gøre sig gældende. Folk afviger denne hypotese, da de mener, det er manges intention at 

spare, men sommetider fejler de dette og spare ikke nok op, til når de når 

pensionsalderen. Og noget af dette kan skyldes, at den forventede levetid bliver længere 

og længere. Med udgangspunkt i deres observationer fandt de frem til, at folk havde en 

tendens til i det store og hele at starte med at spare op eller lægge penge til side til pension 

ud fra de penge, de ville indtjene et år frem i tiden frem for at spare op eller lægge pengene 

til side til pension ud fra de penge, de havde indtjent i det nutidige moment. Folk opfattede 

det at sætte penge til side som et tab i det øjeblik, da det fratog deres mulighed for at 

bruge penge. De fremlagde derfor et alternativ til at spare penge til pensionen. Initiativet 

fik navnet ”Save More Tomorrow”, også kaldet ”The SMarT Plan”56. Planen går ind og gør 

det modsatte, dermed opfordres folk til at spare op til deres pension ved at imødekomme 

dem helt fra start. Et system blev skabt for dem der tilmeldte sig SMarT planen, til at 

hjælpe forøgelsen af pensionsbidrag per lønforhøjelse. Det resulterede i, at folk ikke følte 

tab, og folk fortsatte programmet. Og derudover havde folk muligheden for at forlade 

programmet når som helst. Effekten var således, at opsparingshyppigheden steg fra 3,5 % 

til 13,6 % i en periode på 4 år. 

 

Nudget kan karakteriseres som et nudge på baggrund af, at man opnåede en forandring i 

den nudgedes adfærd ved at puffe ham/hende i retning af et bedre finansielt valg om at 

spare, og det er derfor til fordel for den nudgede. Et andet punkt, der gør sig gældende for, 

at der er tale om et nudge, er bevaringen af valgmulighederne hos den nudgede. I denne 

situation forstyrrede valgarkitekturen ikke den nudgedes frie valgmuligheder, da den 

nudgede kunne vælge at forlade SMarT planen til enhver tid, ergo de var ikke tvunget til at 

blive i programmet, heller ikke forbydes det, at de eventuelt vælger at forlade denne plan. 

Taget Maslows behovspyramide i betragtning kan det påpeges, at det i denne situation er 

sikkerhedsbehovet, som spiller en integrerende rolle i menneskets adfærdsændring. Det 

vigtige er, at nudget går ind og dækker dette behov ved at skabe en sikker form for 

stabilitet for mennesket. Sikkerhedsbehovet ligger i trygheden om at vide, at man arbejder 

                                                           
55 http://www.investopedia.com/terms/l/life-cycle-hypothesis.asp 
56 http://inudgeyou.com/en/archives/3916 
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for stabilitet og har en opsparing, således at man er i stand til at forsørge sig selv, når man 

ikke længere er på arbejdsmarkedet. 

 

Umiddelbart ville dette nudge ikke gøre nogen egentlig forskel for adfærdsændringen i et 

dansk perspektiv, grundet det danske velfærdssystem. Den danske pension er baseret på 

et pensionssystem, som er opbygget omkring tre søjler57: offentlig pension gennem statens 

folkepension, arbejdsmarkedspension gennem overenskomster og privat opsparing 

gennem det enkelte individ og frivilligt. Og dermed kan man sige, at danskerne allerede er 

udstyret med en forholdsvis tilfredsstillende pensionsordning, da selv de svageste eller 

rettere sagt danskerne med lav indkomst også er sikret en pension. Så der er alligevel en 

relativ stor fokus på pension på det danske marked, og tilmed er Danmarks 

pensionssystem58 også blevet kåret som et af de bedre flere gange. I forhold til G. 

Hofstedes kulturelle dimensioner mener jeg, at man kan drage paralleller til 

kulturdimensionen Langsigtet/Kortsigtet Orientering. Dette skyldes, at nudget indeholder 

en form for tidsbestemt element, og kulturdimensionen er inde at røre ved, hvordan 

samfundene i de forskellige kulturer vælger at se på de nutidige og fremtidige situationer 

og udfordringer, og hvilken måde de håndterer disse på. Og set fra et dansk synspunkt 

ville nudget på baggrund af scoren i denne dimension muligvis kunne fungere men ikke 

medføre den store effekt i adfærdsændringen. Først og fremmest kan det på den ene side 

også hænge sammen med, at det danske velfærdssystem er strikket sammen på en sådan 

måde, at danskerne umiddelbart ville være godt rustet på baggrund af de tre tilfælde, til 

når de går på pension. Og som følge af disse tre tilfælde ville det muligvis ikke være 

nødvendigt for danskerne at blive nudget, i og med at det generelt er opfattet, at 

danskerne er temmelig gode til at spare op til pension59. Endvidere kan på den ene side 

dette hænge sammen med, at dansk kultur er præget af Kortsigtet Orientering, som vil 

sige, at danskerne fokuserer mere på nutiden end fremtiden, da der er styr på fremtiden 

for deres vedkommende. 

Ved første øjekast på Chiles score i kulturdimensionen Langsigtet/Kortsigtet Orientering, 

og som nævnt tidligere, karakteriseres Chile som værende en kultur, der er præget af 

korttidsorienterede aspekter. Scoren er en smule lavere en den danske, hvilket i dette 

                                                           
57 (Pensionskommissionen, 2015) 
58  
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5547663/Danmarks-pensionssystem-er-
verdens-bedste-for-tredje-gang 
59 http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2017/Sider/Danskerne-sparer-ekstra-op-
til-pension.aspx 
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tilfælde også kan tyde på, at nudget ikke umiddelbart ville have betydende effekt på 

adfærdsændringen i denne kultur heller, grundet at samfundet i princippet har et større 

fokus på nutiden, fordi chilenerne vælger at leve mere i nutiden end at fokusere for meget 

på fremtiden. Denne adfærd, på baggrund af den kulturelle analyse, ville i første omgang 

spille en rolle i forhold til nudget, da man muligvis ikke ville kunne nudge chilenerne i 

retning af at skulle spare til deres pension. Dog på den anden side tyder aktuelle 

omstændigheder på noget andet. Der har været meget fokus på pensionssystemet i Chile 

de seneste år60. Herfra viser adfærden på baggrund af undersøgelser fremlagt i 

medierne61, at to tredjedele af chilenerne sparer op til deres pension. Dette er med øjne på, 

at gennem livet vil chilenerne, når de når pensionsalderen, have optjent 70 % af deres 

indkomst gennem de mange på arbejdsmarkedet. Dog fremlægger OECD62, at dette ligger 

langt under det forventede. Det nuværende er kun lige under 40 %, hvilket ikke er nok i 

sidste ende, og hvad mere er, at det ikke helt opnår det gennemsnitlige for OECD lande, 

som ligger over 60 %. Med dette i mente kan det skyldes, at chilenerne i princippet 

alligevel ikke får sparet tilstrækkeligt ved siden af de allerede gældende krav til deres 

pension. Derfor ville dette nudge potentielt alligevel have en mulighed for at skabe en 

betydende effekt i dette tilfælde, i og med at SMarT systemet vil gå ind og tilføje noget til 

deres pension. 

I Ruslands tilfælde ville dette nudge umiddelbart godt kunne fungere til at forandre det 

adfærdsmæssige aspekt. Dette begrundes for det første på baggrund af, at en tendens 

viser, at en lille procentdel tror, at de har nok opsparing, til når de går på pension, dvs., 

man kan nudge den større andel, og undersøgelser viser, at de fleste russere ikke 

forbereder sig til livet som pensionist63, til trods for at Rusland er karakteriseret som en 

langtidsorienteret kultur. Baseret på Ruslands meget høje scorer i kulturdimensionen 

Langsigtet/Kortsigtet Orientering ville der i dette land dermed være en potentiel 

sandsynlighed for, at nudget ville kunne fungere, da Rusland er præget af en kultur 

karakteriseret af Langsigtet Orientering. Dette vil sige, at russerne lægger betydelig vægt 

på at være sparsommelige og sætter stor pris på at lægge planer for og forberede sig på 

fremtiden. Taget dette i betragtning ville man derfor med dette nudge i princippet kunne 

opmuntre russerne til at spare op igen med SMarT planens aspekter. Og for det andet 

                                                           
60 https://www.forbes.com/sites/pensionresearchcouncil/2015/09/29/chiles-fabled-retirement-
system-why-fix-it/#11158cf81117 
61 http://www.t13.cl/noticia/negocios/el-67-chilenos-ya-esta-ahorrando-su-jubilacion 
62 http://www.amchamchile.cl/en/2016/10/cuan-bueno-es-el-sistema-de-pensiones-de-chile/ 
63 
https://www.rbth.com/articles/2012/08/02/few_russians_preparing_for_retirement_16969.html 
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begrundes de med, at der er en tilbøjelighed blandt de russiske pensionister, at mange af 

dem fortsætter med at arbejde, på trods af at de har nået pensionsalderen64. 

Pensionsalderen ligger på 60 år hos mænd og 55 år hos kvinder65. Og sammenlignet med 

den gennemsnitlige pensionsalder i andre lande er den russiske pensionsalder forholdsvis 

lav. Det må formodes, at størstedelen af dem, som fortsætter med at arbejde, ikke har en 

tilstrækkelig indkomst til at forsørge sig selv, og derfor, for at denne tendens ikke skal 

fortsætte blandt de yngre russere, kan dette nudge være et effektivt værktøj til at ændre 

denne adfærd. 

 

Opsummerende vurderer jeg, at nudget ikke vil medføre den store påvirkning i form af 

adfærdsforandring set i et dansk perspektiv. Dog vil jeg mene, at der ligger et potentiale i, 

at nudget ville kunne tilføre noget værdi på sin vis under chilenske omstændigheder ud fra 

den betragtning, at det viser sig, at chilenerne muligvis ikke lægger nok opsparing til 

pension til side. Og i høj grad ville nudget være til hjælp i Rusland, da en tendens 

demonstrerer at russerne burde blive nudget i forhold til pensionsopsparing. 

 

5.2.3 Nudge – Eksempel 3 

Det næste eksempel på et nudge, jeg vil tage fat i, er et af de mere utraditionelle initiativer 

som forsøg på at skabe adfærdsforandringer. Helt grundlæggende kræver dette eksempel 

eventuelt en større omfattende undersøgelse i de respektive lande, således skal der i 

denne analyse tages forbehold for forudsætninger for teoretisk baggrund. 

Eksemplet lyder som følger. I Colombia, i byen Bogotá, der blev set som værende en af de 

farligste byer, arrangerede den daværende borgmester af denne by, Antanas Mockus, at 

420 pantomimekunstnere66 blev sat på gaden for at henlede opmærksomheden på 

colombianere, der adfærdsmæssigt opførte sig utilfredsstillende i trafikken ved 

overtrædelser af de trafikale love. Denne mand var overbevist om, at colombianerne 

frygtede mest at blive gjort til grin frem for at blive tildelt en bøde. I sidste ende viste 

effekten at være imponerende, da det resulterede i en reducering af dødsfald i trafikken 

med hele 50 %. Umiddelbart er dette en forholdsvis utraditionel tilgang, men resultaterne 

fortæller historien. 

                                                           
64 
https://www.rbth.com/articles/2012/12/10/almost_40_percent_of_russians_work_past_retiremen
t_age_20985.html 
65 http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/russia/110 
66  
https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2013/oct/28/antanas-mockus-bogota-
mayor  
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Dette eksempel betragtes som et nudge ud fra den betragtning, at man først og fremmest 

opnåede det mål, som var at ændre folks adfærd i trafikken. Første kriterium er opfyldt, da 

nudget skabte en adfærdsforandring. På et andet grundlag var der ingen som fratog den 

nudgedes valgmuligheder eller blev besværet i forhold til deres økonomiske situation. 

Ingen tvang var heller ej involveret. Et andet kriterium er opfyldt, i og med at det er fælles 

for definitionerne af nudging, at et nudge må ikke begrænse eller forbyde valgmuligheder, 

eller at der ikke bør være nogen form for afgørende ændring af incitamenter som 

økonomi, tid eller besvær. Derudover var det et lille puf til at være mere forsigtige og 

lovlydige i trafikken ved hjælp af viden og erfaring om det respektive folk og muligvis en 

mavefornemmelse, som resulterede i den ønskede effekt, da følelsen hos folket var størst 

ved at blive gjort til grin end at blive tildelt en bøde. Endvidere blev folk tilsyneladende 

ramt på deres sociale behov i form af at tilknytningsforholdet var forringet, da det kan 

vidne på en måde om at føle sig som outsider, og på deres egobehov ved at nedgradere 

værdigheden på grund af, at man ikke ønsker at blive gjort til grin, med udgangspunkt i 

elementerne fra Maslows behovs pyramide, der spiller en rolle i den menneskelige adfærd. 

Begge er behovsgrundlag, som skaber en form for ønsket adfærd. Og da sådanne 

situationer er noget, som folk helst vil undgå, er det dermed muligt at se en forandring i 

adfærden som i dette tilfælde. 

 

På baggrund af lidt undersøgelse på internettet er jeg nået frem til at mimere på gaderne 

ikke er ualmindeligt i blandt andet Chile67. De bliver endda fremhævet i den 

underholdning, man kan finde i de chilenske gader. Fælles for Danmark og Rusland i min 

observation var, at mimere hovedsagelig er associeret med teater eller cirkus. Endvidere 

bliver der i Rusland68 arrangeret mimefestival årligt. Ikke dermed sagt at det ikke er 

muligt at løbe ind i en mime eller to på gaderne i Danmark og Rusland. Herudfra finder jeg, 

at mimere er kulturmæssigt grundlæggende for, hvordan umiddelbart chilenere, dansker 

og russere anser mimere. 

I dette tilfælde vil jeg bygge min analyse på at drage sammenligninger mellem Chile og 

Colombia, i og med begge lande er sydamerikanske lande, og mentaliteten forholdsvis ens 

på baggrund af G. Hofstedes kulturdimensioner69. I denne situation ville et nudge, som 

nævnt i dette eksempel, umiddelbart skønnes at kunne fungere og have effekt i Chile med 

                                                           
67 http://www.visitchile.com/en/chile-guides/handbook/entertainment.htm 
68 http://www.mime.info/festivals.html#RussiaM 
69 https://geert-hofstede.com/colombia.html 



Nudges across Cultures 

Side | 54  
 

det udgangspunkt, at det er socialt og samfundsmæssigt acceptabelt, at der findes mimere 

på ethvert gadehjørne, det er en del af den chilenske kultur. Mimerne må have en vis form 

for status i henholdsvis Colombia og dermed også Chile, hvor mimerne har en evne til at 

kunne gøre colombianere og muligvis også chilenere til grin, forlegne og pinlige i det 

offentlige. I relation til kulturdimensionerne er der en bestemt dimension, som jeg vil 

fremhæve i forhold til dette nudge eksempel, hvilket er kulturdimensionen 

Usikkerhedsundvigelse. Som det bliver fremstillet tidligere om Usikkerhedsundvigelse, går 

denne dimension ud på, hvorledes mennesker reagere på det ukendte. Chile havde i denne 

situation en høj score, som kunne tyde på, at chilenerne derfor ikke ville kunne håndtere 

denne form for nudge, da det muligvis vil skabe angst, og som følge deraf vil de føle sig 

utrygge ved, at mimere gør nar af dem, også selvom det accepteres på det sociale plan. 

Derfor usikkerheden og utrygheden i store træk kan være med til at spille en rolle i denne 

situation til at fremme forholdsvis samme adfærdsforandring. 

I tilfældet af Rusland vil dette nudge også have en mulig effektivitet til adfærdsforandring. 

Ligesom Chile scorede Rusland højt på dimensionen Usikkerhedsundvigelse, og endda 

endnu højere end Chile. I et russisk perspektiv ville mimer nudget have sin effektivitet på 

baggrund af, at russerne ikke opfører sig tilbagelænet i forhold til det ukendte og utrygge, 

de kan lide at være i kontrol. I denne situation ville mimerne tilstrækkeligt udgøre en 

trussel for denne kontrol, russerne ønsker at have. Og signalet, mimerne sender om at 

køre ordentligt i trafikken ved hjælp af at gøre grin med adfærden, kan have en effekt på 

russerne, som vil have kontrol over det ukendte så vidt muligt. 

Jeg forudser dertil ikke, at dette nudge ville kunne fungere eller have en afgørende effekt i 

Danmark, og det uddyber jeg med den lave score i kulturdimensionen, 

Usikkerhedsundvigelse. Denne beskriver danskerne som værende tilbagelænede og 

følende sig ikke utrygge ved uregelmæssige eller pludselige situationer, eksempelvis hvis 

en mimer gør grin med ens adfærd. Umiddelbart formoder jeg, at danskerne ville forstå 

budskabet, men danskerne vil muligvis ikke føle en tilstrækkelig forlegenhed eller 

pinlighed, som kunne føre til en adfærdsændring, men snarere føle en nysgerrighed, og 

derfor vil budskabet ikke kunne sætte sine spor i danskerne og i sidste ende f.eks., vil 

danskeren blot ryste situationen af sig. 

 

På baggrund af ovenstående samt egne overvejelser estimerer jeg, at eksemplet i denne 

situation ville kunne fungere henholdsvis i Chile, og dog af lidt anderledes grunde ville det 

ligeledes kunne have en tilfredsstillende effekt i Rusland, jeg vurderer ikke, at det vil 

kunne fungere optimalt i Danmark. Hovedsageligt skønner jeg dette på baggrund af, at 
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Danmark, Chile og Rusland er kulturmæssigt forskellige, og ud fra elementerne i 

kulturdimensionen Usikkerhedsundvigelse. Dog vil det muligvis give anderledes 

resultater, hvis en aktuel undersøgelse blev lavet i de respektive lande ved brug af dette 

nudge. 

 

5.2.4 Nudge – Eksempel 4 

Sidste eksempel på et nudge, som jeg vil undersøge nærmere, hører til under sundhedens 

univers. På et globalt plan er der en stigende fokus på sundhed og valg af sund mad70. 

Opfordringer til at spise sundt er ikke nogen nyhed, og det er heller ingen hemmelighed, at 

der har været mange forsøg på at få folk til at vælge den sunde livsstil71 gennem blandt 

andet sundhedskampagner og andre indgriben på at reducere fedmeraten. Et nudge er 

muligvis vejen frem til at opnå et globalt ”breakthrough” så at sige. 

Til eksempel vil jeg fremhæve et nudge vedrørende placeringen af sunde fødevarer i 

supermarkederne. Initiativer bag nudget handler om en strategisk placering af sunde 

fødevarer72, som påvirker den handlende til at blive tiltrukket til dette sted, hvor de sunde 

fødevarer kan findes. Med udgangspunkt i at det er muligt på forhånd at forudsige folks 

adfærd, er det med dette i mente derfor der tages andre midler i brug, som kan ændre den 

fortidige adfærd til en nutidig adfærd, som puffer dig i den ”rigtige” retning. Det vigtigste i 

denne situation er, at det sunde valg bør være synligt i supermarkedet for den nudgede, 

som i dette tilfælde er forbrugeren, så det i bund og grund er nemmere og mere simpelt at 

finde, således at de sunde fødevarer gøres mere tilgængelige. Og dermed vil det på en 

forudsigelig måde resulterer i, at forbrugerne vælger det sunde alternativ frem for det 

usunde. Flere eksperimenter af placeringen af sunde fødevarer på strategisk vis angiver en 

forholdsvis styrket effekt i at flere og flere vælger at købe sunde fødevarer med hjem fra 

supermarkedet73, som er formålet ved nudget. 

 

Nudget i dette tilfælde kan karakteriseres som et nudge, på baggrund af at nudging eller 

valgarkitektur refererer til strategiske ændringer i miljøet, som forventes at ændre folks 

adfærd på en forudsigelig måde, uden at forbyde eventuelle muligheder eller væsentligt 

ændre deres økonomiske incitamenter. Der har været en adfærdsændring ved at nudget 

påvirkede flere til at handle sundere fødevarer ind. Valgfriheden var også eksisterende, i 

                                                           
70 (The Chicago Council on Global Affairs, 2015) 
71 (Nielsen, 2015) 
72 http://freebeacon.com/issues/usda-suggests-changes-to-grocery-stores-to-nudge-consumers-
to-eat-healthy/ 
73 (Feeding America, 2016) 
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og med at forbrugerne var hverken tvunget eller begrænset til at vælge disse sunde 

fødevarer, og derudover var der intet, som indikerede, at de usunde fødevarer skulle 

fravælges. Ergo er valgmulighederne fuldkomment bevaret i denne situation. Herudover 

indebærer nudget ligeledes aspektet vedrørende, at det skal være simpelt og nemt at 

forholde sig til, hvilket det bliver fremført ved dette eksempel. 

 

Med udgangspunkt i samme casestudieundersøgelse74 af L. Reisch og C. Sunstein, som 

anvendt under organdonation nudget, er det ligeledes blevet undersøgt, i hvor høj grad 

dette sundhedsbaseret nudge ved strategisk placering af sundefødevarer ville kunne holde 

i et dansk perspektiv. Ud fra denne undersøgelse skal det dog noteres, at nudget bliver 

udført ved hjælp af statslig regulering. Ikke desto mindre, kan nudge eksemplet alligevel 

potentielt være med til at skabe adfærdsforandring uden statslig regulering, men på 

opfordring fra supermarkederne selv ved at placere varerne langt mere tilgængelige for 

forbrugeren75. Indenfor danske forhold bemærkes det, at lidt under halvdelen (48,3 %) i 

undersøgelsen ville blive påvirket af sådant et nudge. En del af forklaringen på, at nudget 

ikke ville have større effekt sammenlignet med andre lande, kan skyldes, at momsen på de 

sunde fødevarer, såsom grøntsager og frugt, for danskerne er forholdsvis høj76, og flere 

ønsker, at denne skal nedsættes. Og på grund af momsen ligger på det niveau, kan det for 

danskerne være en stopklods til ikke at købe de sunde fødevarer, selvom de meget gerne 

vil. Dog er det dermed ikke udelukket, at nudget i et dansk perspektiv ville kunne danne 

potentielle chancer for skabe en adfærdsændring blandt mange danskere, og at danskerne 

vælger dermed det sundere valg af fødevarer. 

I Chile er der også en stigende tendens, som så mange andre steder i verden, når det 

gælder sundhed og specielt sundhed gennem føden. I Chile77 lader det til, at 

adfærdsvanerne længe har stået på at handle de mindre sunde fødevarer, ikke desto 

mindre er opmærksomheden på sundhed nu vendt, så Chilenerne med sandsynlighed er 

på vej mod at ændre vaner stille og roligt, og arbejder mod den sundere livsstil. Dette er 

specielt med henblik på, at der er stigende bevidsthed om livsstilssituationen i Chile. Alt 

dette gør sig gældende til trods for at fedmeraten har været stigende i mange år iblandt 

                                                           
74 (Reisch & Sunstein, 2016) 
75  
http://www.foodculture.dk/samfund-og-forbrug/forbrug/2015/nudging-oeger-salget-af-groent-
med-over-20-pct.aspx#.WUG1U5DyjIU 
76  
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5526712/Danskerne-vil-have-sundere-
moms 
77 (Unit, 2013) 
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chilenerne. Undersøgelser illustrerer at fedmen er steget fra 8,8 % i 1975 til 24,8 % i 

201478. Dog er stigningen de seneste år begyndt at udfase79, hvilket kan tyde på at 

Chilenerne muligvis går mere op i sundhed, i og med at den usunde livsstil ikke er noget 

chilenerne vil påføre den næste generation, i det mindste lavere grad. Taget dette i 

betragtning ville mulighederne for adfærdsændringer på baggrund af dette nudge med 

fordel kunne skabe en tilfredsstillende effekt. 

I Rusland har der inden for de seneste år været en stigende sundhedsbevidsthed80, da 

efterspørgslen på sunde fødevarer bliver større og større, og som følge heraf har denne 

sundhedsbevidsthed tilskyndet større tilbud af sunde, fedtfattig og sukkerfri mad, samt 

friske eksotiske frugter og grøntsager. I Ruslands tilfælde illustreres det i det andet 

casestudieundersøgelse81 udarbejdet af L. Reisch og C. Sunstein, at initiativet kan tyde på, 

at der ville være en væsentlig større effekt i et russisk perspektiv. Her viser resultatet, at 

tæt på alle (92 %) ville blive påvirket af dette slags nudge. Dette kan begrundes med den 

stigende sundhedsbevidsthed i Rusland. Sundhedstrends tyder på at russerne spiser 

sundere og mere aktive82. Når dette tages i betragtning, er der elementer, der peger på, at 

nudget i dette tilfælde med stor potentiale ville kunne operere effektivt i denne kultur og 

opnå en adfærdsforandring, som må siges at være ret iøjefaldende. 

 

På opsummerende vis ligger det til dette nudge, at der ville være en vis form for 

funktionalitet i hvert af de respektive lande, taget ud fra den betragtning at 

sundhedselementet er et centralt aspekt for alle tre samfund. Dog er det effekten, som i 

dette tilfælde vil skille dem ad. Umiddelbart ville Danmark skille sig mere ud i forhold til 

Chile og Rusland, og dette kan eventuelt skyldes integrerede tiltag i samfundet, hvilket 

også spiller en rolle, såsom det i Danmarks tilfælde blandt andet afhænger af momsen på 

sunde fødevarer, når det endelig kommer til at vælge det sunde livsstil. 

 

 

 

 

                                                           
78  
http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/11/16/se-nos-paso-la-mano-la-obesidad-en-chile-se-
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79 (Unit, 2013) 
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81 (Sunstein et al., 2017) 
82 https://themoscowtimes.com/articles/healthy-trends-of-the-russian-market-16470 
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KAPITEL IV 
 
 

6. Konklusion 

 

Jeg vil nu besvare dette speciales problemformulering: 

 

I hvilken grad og på hvilke grundlag kan et ens nudge have til udfordring at danne sit 

fundament i forhold til de kulturelle barrierer, der eksisterer på tværs af nationer, 

med det formål at sammenligne nudgets effektivitet med udgangspunkt i følgende 

udvalgte lande: Danmark, Chile og Rusland? 

 

Ud fra denne undersøgelse af nudging i et kulturelt perspektiv kan jeg uddrage et par 

konklusioner. Først og fremmest kan det konkluderes på baggrund af sammenligningen 

mellem Danmark, Chile og Rusland med udgangspunkt i kulturdimensionerne, at disse 

lande er vidt forskellige kulturer. Det er tydeligt at se, at hver af landenes score taler deres 

egen sag, fra den ene yderlighed til den anden. Det er også givet, at nogle af kulturerne i 

denne situation i enkelte tilfælde angives med meget tilnærmelsesvis ens score, men her 

er det dog ikke ensbetydende med at kulturerne i realiteten er ens, da de respektive 

kulturer har dannet hver deres sæt af værdier, som differentierer sig fra andre kulturer. 

Derfor findes der stor diversitet i verden, og det er herudfra kulturelle barrierer bliver 

skabt. Men et budskab står klart, hvilket er, at Danmark, Chile og Rusland i sidste ende 

differentierer sig fra hinanden. 

 

Ved at have sammenlignet disse tre lande i min undersøgelse kan jeg derfor endvidere 

konkludere, at der på grund af kulturelle barrierer og kulturelle forskelligheder er en klar 

udfordring for at anvende et ens nudge i de respektive lande. Dette begrunder jeg med at 

adfærden i de forskellige kulturer adskiller sig fra hinanden, situationerne og menneskene 

er forskellige. Muligheden for at kunne anvende det samme nudge i alle disse tre kulturer 

er minimal. Et nudge ville umiddelbart ikke kunne fungere på ens vis eller have ens effekt, 

fordi befolkningsgrupperne i landene heller ikke er ens. Et vigtigt element, for at et nudge 

skal kunne fungere, og som kan forklare dette udover de kulturelle barrierer og 

forskelligheder, ligger i valgarkitekturen. Dette princip, som er en væsentligt del af 

fænomenet nudge, drejer sig om at forme et nudge ud fra en konkret kontekst, hvor et valg 

bliver truffet. I forhold til analysen af de fire eksempler på nudges (organdonation, 

pensionsopsparing, mimerinitiativet og sundhed) stemmer dette derfor overens med 
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årsagen til at nudgene varierer med at kunne fungere i disse tre kulturer, eller ej. I disse 

tilfælde ligger forklaringen i at et decideret nudge ikke med fordel kan kopieres fra en 

befolkningsgruppe over på en anden, fordi valgarkitekturen spiller en væsentlig rolle. Og 

det kulturelle aspekt spiller ligeledes en væsentlig rolle i forhold til at adfærden er 

anderledes i alle tre kulturer. Eksemplerne på nudges viser også, at der er forskellige 

faktorer, som gør sig gældende for hvorvidt et nudge ville fungere i henholdsvis Danmark, 

Chile og Rusland. Det vil sige, at jeg ud fra mine undersøgelser fandt frem til, at hvis nudget 

eventuelt skal være effektivt i den respektive kultur, er det nødvendigt at inkludere 

forskellige og alternative synspunkter, altså forskellige måder at motivere 

adfærdsændringen på. 

 

Alt i alt kan jeg på baggrund af undersøgelserne konkludere at et ens nudge ikke ville 

kunne fungere ens over alle linjer. Nogle tilfælde kan gøre sine undtagelser. Også selvom 

målene og resultaterne for adfærdsændringen i første omgang er de samme, er det 

alligevel nødvendigt at designe et nudge ud fra de aktuelle omstændigheder, med 

udgangspunktet i situation og menneskegruppe, i Danmark, Chile og Rusland, samt resten 

af verden. 
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