
D u ved godt, at du ikke bør smide
affald på gaden. Men måske er
der ikke lige en skraldespand in-

den for synsvidde, og du har i øvrigt
travlt. Så det hjælper ikke med kampag-
ner om en renere by, og bødestraf er lige
voldsomt nok.

Men der er et tredje virkemiddel, og det
bruger stadig flere offentlige instanser:
De prøver at give dig et venskabeligt puf i

den rigtige retning for
at bryde dårlige vaner
og gøre dig til en bedre
borger; på godt dansk
hedder det ’nudging’.

I eksemplet med ga-
deaffaldet har Køben-
havns Kommune nu
nudget dig ved at male

grønne fodspor, der leder hen til skralde-
spanden. Det er sket, efter at Syddansk
Universitet og RUC lavede forsøg, hvor de
udleverede karameller til folk på Strøget.

Ved første forsøg måtte universitetets
studerende samle rigtig meget karamel-
papir op fra gaden, men efter at man hav-
de malet de grønne fodspor, faldt mæng-
den med hele 46 procent.

»Det var overraskende højt – selv for os,
der havde regnet med god effekt«, siger
lederen af forsøget, adfærdsforsker Pelle
Guldborg Hansen fra Syddansk Universi-
tet, der også er formand for Dansk Nud-
ging Netværk.

Når man siger ’nudge’, vil mange dan-
skere nok tænke på Monty Python-sket-
chen, hvor en mand med en øl kommer
med ret klodsede antydninger til side-
mandens sexliv: »Nudge nudge, know
what I mean? Say no more!«.

Men erhvervslivet har brugt en mere
elegant udgave af denne antydningens
kunst i årtier: Det er nudging, når slikket
ligger tæt på kassen i supermarkedet, og
når ekspedienterne på McDonald’s spør-
ger, om det skal være en stor cola, fordi du
har sværere ved at svare nej end ja. 

Det, der er nyt, er, at også det offentlige
bruger teknikken systematisk. Det be-
gyndte i 2008, da bogen ’Nudge: Impro-
ving Decisions about Health, Wealth and
Happiness’ udkom og blev valgt til årets

bedste bog af magasinet The Economist. 
Den ene forfatter, Cass Sunstein, blev

rekrutteret af USA’s præsident, Obama, til
at granske lovforslag for nudgemulighe-
der, mens den anden, Richard Thaler, blev
hyret af den britiske premierminister, Da-
vid Cameron, til at oprette en egentlig
’puffeenhed’, den såkaldte Nudge Unit.

Mindre tallerkener virker
Grunden til, at nudging har succes, er, at
det tager udgangspunkt i, at mennesket
ikke er et fornuftigt væsen, der altid hand-
ler rationelt – som andre politiske virke-
midler går ud fra. Reelt kan der være rig-

tig langt fra vores holdninger til vores
handlinger, og her kan nudging være
med til at bygge bro, påpegede den tyske
hjerneforsker Hartwig Siebner ved et fo-
redrag på Experimentarium tirsdag af-
ten.

»Meget af det, vi gør i hverdagen, har vi
ikke styr på eller kontrol over. Og vores
hjerne kan påvirkes til at reagere på be-
stemte måder«, sagde Hartwig Siebner,
der er professor på Hvidovre Hospital.

Pelle Guldborg Hansen peger på, at hvis
man for eksempel ønsker, at folk taber sig
og får sundere spisevaner, er det ikke nød-
vendigvis særlig effektivt at bruge tradi-
tionelle virkemidler som pisk eller gule-
rod; altså for eksempel at lægge afgift på
fedt eller fjerne momsen på frugt og
grønt. Derimod har forsøg vist, at det vir-
ker rigtig godt at gøre tallerkenerne i kan-
tiner mindre.

»Folk fylder som regel til kanten, uanset
hvor stor tallerkenen er. Så mængden af

mad, der blev spist, faldt 22 procent – det
samme som størrelsen på tallerkenerne«,
fortæller Pelle Guldborg Hansen.

Kan være etisk gråzone
Både adfærdsforskeren og hjerneforske-
ren medgiver, at nudging kræver etisk
omtanke: De grønne fodspor på Strøget
viser ganske vist helt åbent, hvad Køben-

havns Kommune
vil have folk til at
gøre, og samtidig
er de færreste ueni-
ge i, at karamelpa-
piret ligger bedre i
skraldespanden
end på gaden.

Men når man be-
gynder at ændre
på tallerkenstørrel-
ser uden at fortælle
folk om det, kan
man være på vej

ind i en etisk gråzone. For hvem bestem-
mer, i hvilken ’rigtig retning’ folk skal puf-
fes? Hvem siger, at folk overhovedet vil
puffes? Og hvor er grænsen til de mere
hårdhændede skub, som normalt forbin-
des med totalitære regimer?

Man skal i hvert fald ikke gøre som i
Storbritannien, hvor David Camerons
Nudge Unit var hemmelig, indtil den blev
afsløret af medierne og skabte en masse
vrede og anklager om manipulation. 

»Nudging er reelt adfærdsstyring, så vi
kommer ikke uden om at tage en åben
værdidebat om det her«, mener professor
Hartwig Siebner.

Men det er blandt andet derfor, at
Dansk Nudging Netværk er oprettet, un-
derstreger Pelle Guldborg Hansen.

»Vi er meget opmærksomme på at ud-
arbejde etiske retningslinjer, også for at
holde politikerne i ørerne, så de ikke mis-
bruger nudging«, siger han.
michael.rothenborg@pol.dk

politiske tricks

Stadig flere offentlige
instanser bruger ’nudging’
– venskabelige skub til 
borgerne. Det virker
ofte bedre end både 
pisk og gulerod.

Du får puf i den rigtige retning

SAY NO MORE! Københavns seneste
våben i kampen for en renere by er 
grønne fodspor, der fører hen til skralde-
spandene. Forsøg har vist, at det kan 
næsten halvere mængden af affald.
Foto: Jacob Ehrbahn

Vores hjerne
kan påvirkes 
til at reagere
på bestemte 
måder
Hartwig 
Siebner, 
hjerneforsker
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D et var angiveligt en tisse-
træt rengøringsassistent i
Amsterdams Schiphol Luft-

havn, der fandt på et af de mest be-
rømte – og mest effektive – eksem-
pler på nudging. Mandens job be-
stod blandt andet i at tørre urin op
fra gulvet på herretoilettet, og han
foreslog, at man tegnede en flue i
bunden af pissoiret, som man(d)
kunne sigte efter. 

Straks faldt mængden af urin på
gulvet med 80 procent ifølge luft-
havnen, og fluen har siden bredt sig
til herretoiletter i hele verden.

Det med, at mænd godt vil sigte
efter et mål, ved de også i flere af Au-
straliens delstater. Her har man sat
kæmpe-netskraldespande op på
lange, øde vejstrækninger. Nogle
hundrede meter foran står der så et
skilt med teksten ’Beer goal ahead’ –
ølmål forude – og så kan australier-
ne prøve at ramme det med deres
tomme dåser. Det lykkes ikke altid,
men nu kan rengøringsfolkene i
det mindste koncentrere sig om
området lige ved ølmålet i stedet
for lange vejstrækninger.

I USA og England har nudging
været meget brugt i forsøg på at få
folk til at spare på energien. Et kraft-
værk i Californien fik således sine
kunder til at reducere elforbruget
med 40 procent ved hjælp af en
lampe, der skiftede fra grøn til rød, i
takt med at strømmen blev dyrere. 

Og briterne fik løst paradokset
med, at folk udmærket godt ved, at
det kan betale sig at få isoleret loftet
med rockwool, men ofte hverken
gør det, når de får gulerod i form af
tilskud eller pisk i form af højere
energipriser. En undersøgelse viste,
at folk syntes, at det virkede alt for
besværligt, fordi de havde en masse
rod oppe på loftet. Derfor fik man
isoleringsfirmaer til at tilbyde at
rydde loftet, sende kasserede gen-
stande på lossepladsen og stille re-
sten tilbage efter at have isoleret.

MICHAEL ROTHENBORG

De små venskabelige
puf til borgerne bruges
især på miljøområdet.

Nudge:
Fra tisse-
flue til
rockwool

økonomi i samarbejde med Financial Times – hver onsdag i Politiken

PRØV EN 
CITROEN OG 

FÅ EN 
GOODIEBAG

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.dk

Her er to beviser på, at du kan blive godt kørende for små penge, når der sidder et Citroën-logo på kølergrillen.

Og som et tredje argument for at besøge din Citroën-forhandler, giver vi en goodiebag til alle, der prøvekører 

en kampagnemodel. Goodiebagen indeholder eksklusive livsstilsmagasiner og en lille overraskelse til en samlet 

værdi af ca. 200,- (gælder så længe lager haves). Velkommen hos Citroën.

Tilbuddet gælder ved køb inden 31.05.2012, og så længe lager haves. Brændstofforbrug for de viste Citroën personbiler v./bl. kørsel 18,2-29,4 km/l. CO2 87-127 g/km. Finansiering: Citroën C1 1,0i CLIM Seduction: Udbetaling: 20.000,-. Samlede omkostninger efter 96 mdr.: 115.520,- inkl. levering og metallak. ÅOP før skat 9,11 
% Variabel rente 3,50 %. Citroën C3 HDi 70: Udb. 28.000,- Saml. omk. efter 96 mdr. 171.520,- inkl. lev. og metallak. ÅOP før skat 9,38 %. Variabel rente 3,95 %. Byttetilbud: Bilen, du bytter med, skal være indregistreret på hvide plader. Tilbuddet gælder kun ved køb af specifi kke modeller af C1, C3 og C3 Picasso, og kun så længe lager haves. 
Tilbuddet gælder kun i forholdet 1:1 (maks. 1 indbytningsbil pr. ny bil). Den garanterede minimumspris kan opnås ved en kombination af indbytningspris og rabat på ny bil. Tilbuddene kan ikke kombineres. Citroën forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre modelprogram samt tekniske og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes 
forbehold for pris-, rente-, og afgiftsændringer samt trykfejl, ligesom leverandøren er uden forpligtelse, såfremt man ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifi kationer, farver og udstyr. Tilbuddene er enkeltstående og kan ikke kombineres. Tilbuddene er kun gyldige gennem et autoriseret Citroën salgssted. 

FORÅRSTILBUD

CITROËN C3 
HDi 70 Seduction 

CITROËN C3 
FÅS FRA 139.990,-

CITROËN C1 
1.0i Clim Seduction 

995,-/MD.
CITROËN C1 
FÅS FRA 78.990,-

BYTTETILBUD: 
FÅ MINDST 15.000 KR. 

FOR DIN GAMLE BIL
Gælder kun ved køb af specifi kke modeller af 
Citroën C1, Citroën C3 og Citroën C3 Picasso

1.495,-/MD.

Indtil for få år siden var Zimbabwe en sort plet på det demokratiske 
landkort. Robert Mugabe styrede sit land med hård hånd, undertrykte 
folk og opposition og stod som en international paria. Men nu er 
snakken i Zimbabwe om reformer. Om en ny forfatning. Og om et valg, 
hvor Mugabe vil blive udfordret af den opposition, han har forsøgt at 
undertrykke, men de sidste tre år har siddet i regering med. Nye tider? 
Afrikansk forår? Og så i Zimbabwe? Hvilken rolle spiller Danmark og 
det internationale samfund?

Kom og hør:
Christian Friis Bach, udviklingsminister (R), der står i spidsen for en 
dansk bistand til Zimbabwe på 250 mio. kr. for 2012-13.
Jestina Mukoko, menneskeretsaktivist, leder af Zimbabwe Peace 
Project (ZPP) og modtager af det amerikanske udenrigsministeriums 
Department’s International Women of Courage Award 2010.
Takura Zhangazha, leder af Voluntary Media Council (VMC).
Michael Jarlner, international redaktør, Politiken (moderator)
 
Torsdag 31. maj kl 16.30-18 
på Københavns Universiet, Studiestræde 6, Anneks A, foredragssal A. 
Tilmelding på mail: zimbabwe@afrika.dk
senest den 30. maj kl 12. Arrangementet er gratis.
Mødet foregår på engelsk og er arrangeret af Udenrigsministeriet, 
Afrika Kontakt, Mellemfolkeligt Samvirke og Politiken.
 

AFRIKANSK FORÅR
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