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Abstract 

In this assignment we seek to study and understand the topic of hygiene rules in 
trains and on train stations and why travelers may or may not follow them. 
The assignment focuses on describing what we have found to be a problem in the 
current situation of Corona, what the problem entails, what causes there might be for 
the problem and to offer a possible solution. 

The problem we have studied is people’s interactions regarding the rules of public 
transport and train stations. We have specifically focused on the rules and 
regulations concerning the COVID-19 pandemic in our assignment because the 
special situation resulted in new traveling rules to be implemented by travel 
companies such as DSB. 

Our main focus is on the people who do not follow the Covid-19 regulations resulting 
in potential transmission to people who are at high risk if infected. Our take on a 
possible solution is a series of posters, specifically designed to use methods of 
nudging and graphic design to catch people’s attention and remind them of what 
they are doing and what the consequences of those actions are. Through these 
methods we hope to empathise with those who currently aren’t taking the state of our 
country’s situation seriously. 
We will share what we have collected from our information gatherings, 
supplementing texts, surveys and interviews.  
 
 

Læsevejledning  
Indledning 

-          ��Problemfelt: (I problemfeltet forklarer vi det problem vi har valgt og hvorfor vi 
mener at det er relevant, via en serie af spßrgsm¬l vi har stillet til os selv.) 

-          ��Problemformulering: 

-          ��Arbejdsspørgsmål: 

-          ��Afgrænsninger: (Her forklarer vi hvad vi ikke har tænkt os at gøre, og hvorfor.)  

-          ��Semesterbinding:  

Metodiske overvejelser 

- (Her beskriver vi de overvejelser vi gjorde os, når det kom til hvordan vi ville 
gribe opgaven an.) 
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Metoder 

-          ��(Her forklarer vi de spßrgsm¬l vi har lavet til vores spßrgeskema og hvorfor vi 
stiller dem.) 

��-          ��(Vi forklarer ogs¬ Vores spßrgeskema, spßrgeskema resultater og forklare hvad 
vi kan lÞre af de resultater.) 

��-          ��(Vi forklarer ogs¬ de spßrgsm¬l vi stillede under et Teams interview, samt de 
responser vi fik) 

Teori 

-          ��(I vores teori kapitel forklarer vi de teorier der er bag nudging.) 

Analyse/Empiri 

- (Her taler vi om de kritiker vi har fået fra vores feedback gruppe.) 

Design 

-          ��(I design viser vi vores produkt og forklare dets funktion.) 

-          ��(Under design rationale har klare vi vores grunde til at plakaterne er lavet og 
designet s¬dan som de er.) �� 

Diskussion 

- (Vi forklare hvorfor vores produkt er relevant for vores opgave.) 

Konklusion 

- (Her giver vi vores konklusion for opgaven.) 

Perspektivering 

- (I perspektivering, beskriver vi hvordan konklusionen og resultaterne er 
relevante.) 

- (Vi forklare der efter hvordan vores opgave, kan hjælpe det danske samfund. 
) 

Litteraturliste 

-          ��(Her ligger vi links til de ting vi har lÞst.) 

Bilag  

- (Her ligger der ekstramateriale.) 
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Indledning  
I denne projektopgave vil vi præsentere vores problem og hvilke idéer vi har til at 
løse problemet. Vi vil også forklare den teori som vi har tænkt os at anvende i vores 
produkt for, at opnå den ønskede effekt på vores fokusgruppe.  

Når det kommer til vores problemstilling, har vi valgt at undersøge hvorvidt folk rent 
faktisk følger Corona sikkerhedsreglerne eller om de bliver ignoreret. Grunden til at 
vi har valgt at se på sådan et problem er at vi personligt selv har oplevet at folk ikke 
respektere reglerne, hvilket vi tror kan lede til at flere mennesker kan blive smittet. 

 Vores produkt er en serie af anti-Covid plakater der har til formål at appellere til 
rejsende om at overholde sikkerhedsreglerne i togene og på perronen, ved at gøre 
brug af nudging metoden. Metoden om nudging vil blive yderligere forklaret senere i 
opgaven, samt hvordan vi selv gør brug af det i denne opgave.  

- Problemtræet  

 

Dette er vores trædiagram, formålet med dette diagram er at give et simpelt billede 
af problemet, hvad der skaber problemet og hvad problemet resulterer i.  

Først har vi en af grundene til at problemet opstår, som hedder Rejsende er 
ligeglade med deres medmennesker. Det er ikke sjovt at blive mindet om, men der 
er mennesker der er ligeglade med reglerne eller slækker på dem hvilket kan 
resultere at de smitter andre eller selv bliver smittet med Covid-19. Denne årsag er 
den midterste af de blå kasser for neden på problemtræet.  

5 



21-12-2020                           RUC Roskilde Universitet             Vejleder: Bent K. Slot 

Et af de andre grunde til at folk ikke overholder reglerne kan være, at selve transport 
virksomhederne ikke sætter nok fokus på dette problem. Dette leder til boksen der 
hedder UtilstrÞkkelig og kedelige p¬mindelser om regler, grunden til at den leder til 
at folk ikke respektere reglerne er, at jo flere gange folk bliver mindet om reglerne, jo 
mere vil de se på reglerne, som en negativ ting.  

En anden grund til at folk kan ende med ikke at respektere reglerne kan, som 
beskrevet i den blå boks nederst til venstre være at der er en mangel på kontrollører. 
Når det kommer til en mangel på togkontrollører, så er det et problem, fordi der ikke 
er så mange fordi, at det resultere i at der ikke altid er nogen autoritet, hvilket fører til 
at folk ignorere reglerne hvilket der kan føre til mere sygdom, smitte og generel 
hygiejne.  

Et af de konsekvenser der kan opstå af en mangel for respekt for reglerne, kan lede 
til at de ikke respektere de hygiejniske regler der er opstået, som et resultat af 
Corona epidemien. Derfra kan det lede til at hele toget vil blive beskidt hurtigere end 
normalt, som kan lede til flere der bliver smittet med Covid-19 når de er ude og tage 
toget for eksempel, hvilket derfra kan lede til at flere bliver syge og måske død. 

En mangel for respekt for reglerne kan også lede til at de der ikke respekterer 
reglerne, specielt nu hvor vi er i en epidemi kan skabe irritation blandt de rejsende. 
Dette sætter et dårligt eksempel for andre rejsende, specielt unge mennesker.  

- Problemfelt 
 
Det problem som vi har valgt,at takle er problemet vedrørende folk som ikke følger 
de regler der er blevet implementeret under rejse med bus og tog, i forbindelse med 
den nuværende Covid-19 pandemi. Problemet omhandler også smittespredning, 
fordi rejsende der ikke følger påbuddene har større risiko for at smitte et større antal 
personer under deres rejse og derved være en stor belastning for samfundets 
indsats imod at bryde smittekæden for alles velbefindende. 

Dog for ældre mennesker kan konsekvenserne være meget være, når de allerede 
har et svækkede immunforsvar på grund af deres alder.Skulle det ske at de blev 
smittet, kan det resultere i deres død. 
Dette scenarie har også været en inspiration til valget af netop dette projekt.  
 

 

a)��������Hvorfor mener vi at problemet er interessant og relevant? 

VI mener at vores problem er aldeles relevant under den nuværende Covid krise, da 
en meget stor mængde danskere rejser med det offentlige og derfor er en meget 
vigtig del af kampen mod at bryde smittekæden. 
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Grunden til at vi finder problemet interessant er at folks respekt for reglerne er blevet 
et endnu mere vigtigt emne siden en mangel på respekt for reglerne der har til formål 
at holde epidemien nede, kan resultere i at flere danskere kan blive sygt med 
Corona.  

En anden grund til at vi mener at problemet og hele opgaven er relevant, er fordi at 
vores problem giver os en mulighed for at give vores forslag til hvad vi som danskere 
kan gøre for at holde smittespredning nede.  

 

b)������������Hvad er det der har motiveret os til at vælge denne problemstilling? 

Der er flere grunde til at vi netop har valgt vores nuværende problemstilling. En af 
disse grunde er at vi mener at problemet er meget relevant i alles dagligdag i den 
epidemiske tid vi lever i. 

En anden motivation er at vi selv har oplevet at folk nogle gange (specifikt unge 
mennesker) har en tendens til at slække lidt på både de normale regler og de relativt 
nye Corona regler der er blevet implementeret under epidemien. Selvom det måske 
ikke gælder for så meget at vi siger at vi har set en mand tage sin maske af i toget, 
hoste i sine hænder og derefter tage sin maske på igen, så har den oplevelse stadig 
en motiverende effekt på os og viser os at der er et problem at løse når det kommer 
til reglerne i offentlig transport. 
 
Endnu en ting der har motiveret os til at skrive netop om denne problemstilling er 
vores personlige forhold til de ældre medlemmer af vores familie. Tanken om at de 
måske kunne blive syge og dø, er også noget der motivere os kraftigt til at arbejde 
på at få folk til af følge reglerne.  
 

c)��������Hvem er det vi mener at problemstillingen er relevant for (virksomheder, 
samfundet, borgere, for videnskaben)? 

Vores problemstilling er relevant for det danske samfund, gamle mennesker, unge 
mennesker og DSB-transport firmaet. 

Grunden til at vi mener at vores opgave er relevant for det danske samfund, er at 
Corona epidemien rammer folks evne til at interagere, hvilket leder til folk ikke vil gå 
ud med deres venner, kærester og familier og dermed rammer landet økonomi.  

Hvis landets økonomi bliver ramt negativt, ville det lede til en meget svær periode 
hvor Danmark er nødt til at bruge mere tid på at komme tilbage til det økonomiske 
niveau, som vi var på før epidemien. 
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Vores problemstilling er også relevant for gamle mennesker på grund af det svage 
immunforsvar som gamle mennesker normalt vis har, som kun øger chancen for at 
de bliver smittet og potentielt dør. Vi tror ikke at vores produkt er fuldkommen istand 
til at løse problemet, men agere som et ekstra stykke beskyttelse for de ældre så 
vores produkt idet mindste ville kunne formindske dødstallene i blandt de ældre 
mennesker.  

En af de grunde til at det er relevant for unge mennesker er ikke så meget på grund 
af den biologiske trussel, men mere på grund af det mentale stress hele denne 
epidemi har på de unge mennesker. Når vi siger stress, så mener vi det faktum at 
man ifølge regeringen men helst ikke skal gå til arrangementer og fester mens vi er i 
denne epidemi. For et ungt menneske er det jo fuldkommen absurd at man ikke kan 
få lov til tage en øl med vennerne. 

En anden grund til at det er relevant for unge mennesker er at det altid er sørgeligt 
når man mister et familiemedlem som for eksempel éns bedsteforældre, den slags 
kan, kombineret med hele Corona karantænen, have en deprimerende effekt på et 
ungt menneske. Dette potentielt kan lede til en dårligere præstation for unge 
mennesker når det kommer til skolearbejde.  

Når det kommer DSB og andre transportfirmaer, så er vores problemstilling måske 
allermest relevant her, siden en del af problemet opstår i toge og på perronerne. Vi 
tænker at når det kommer til at følge reglerne så er DSB’s toge og perroner et af de 
steder hvor vi er absolut nødt til at følge både tog og Corona-restriktions reglerne. 
Grunden til det er at der kan se en del smittespredning på grund af folk der ikke 
følger maske reglerne der gælder i toget op på perroner. 
Vi mener derfor, at vores nudging plakat er meget relevant for DSB fordi at den 
minder folk om hvem de kan skade, hvis de ikke følger reglerne, hvilket kan lede til 
at folk kan undgå at blive smittet og derfra undgå at gamle mennesker bliver smittet 
og derved undgå flere dødstal, hvis kun få dødsfald.  

  

  

8 



21-12-2020                           RUC Roskilde Universitet             Vejleder: Bent K. Slot 

Spørgsmål 4 
Dette spørgsmål bruger vi til at finde ud af hvilke regler der er gode dykke ned i og 
undersøge hvordan man kunne komme med en potentiel designmæssig løsning. 
 
 
Spørgsmål 5 
Dette spørgsmål er så vi kan se om det er noget en pendler oplever, altså at være 
nødt til at forklare andre passagerer reglerne, dette er med til bekræfte eller afkræfte 
vores problemstilling. 
 
 
Spørgsmål 6 
I år (2020) er der kommet en restriktion på grund af COVID-19 der påbyder at man 
skal have mundbind eller visir på når man er i den kollektive trafik, som er gældende 
når man er på perronen, inde i toget, bus osv. Dette betyder altså at man som 
pendler bliver nødt til, at bruge mundbind eller visir så det ville være relevant, at høre 
hvad de selv synes omkring brugen af sådanne beskyttelsesmidler. 
 
 
Spørgsmål 7 
Dette spørgsmål er en fortsættelse fra spørgsmål 6 og er af samme årsag relevant. 
Forskellen på dette spørgsmål og spørgsmål 6 er, at vi forventer at høre deres 
personlige mening omkring brugen af masker og visir i spørgsmål 6,hvorimod her 
forventer vi at høre om hvordan de opfatter andre passagerers brug af masker. 
 
 
Spørgsmål 8 
Hvis de giver et ja/nej svar til spørgsmål 7 så er dette ment til at ‘tvinge’ dem til, at 
tænke lidt mere over det. 
 
 
Spørgsmål 9 
Dette spørgsmål bliver stillet, så vi kan få et billede af hvorvidt de plakater der 
allerede er tilstede fungerer. Hvis de plakater der er til stede allerede fungerer 
perfekt så ville det ikke være en særlig god ide, at lave en ny plakat. 
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Spørgsmål 1 
Dette spørgsmål stiller vi for at kunne sortere nogle personer fra, og for at kunne 
stille nogle spørgsmål, som kan være mere relevante for den der bliver interviewet. 
For eksempel så er det svært, at svare på spørgsmål 4 hvis det er første gang man 
tager toget. Dog betyder det ikke at vi går væk fra dem hvis de ikke tager toget 
særligt ofte, man kan stadig have nogle gode ideer og observationer når man ikke er 
ud og rejse så ofte. 
 
 
Spørgsmål 2 
Spørgsmålet er baseret på spørgsmål 2 for pendlerne og er derfor også meget åbent 
for at få personen der bliver interviewet til selv at tænke, hvilket ville give os 
mulighed for at stille bedre spørgsmål.  
 
  

18 

 Frivillige rejsende 

1 Hvor ofte tager du toget? 

2 Nogle gange så har folk meget travlt, og når folk har travlt, så kan de godt 
komme til at gøre ting som måske ikke er særlig smarte. Er det noget du har 
set? 

3 Er det noget du bliver frustreret over, når du ser det? 

4 Hvor ofte tror du det sker? 

5 Der er jo nogle regler som man skal følge når man tager toget. Hvad tænker 
du om dem? 

1. Er der nogen der er fjollede eller måske ikke burde være der? 
2. Burde der blive tilføjet flere regler? 

6 Nu i disse tider er der blevet tilføjet nogle nye regler på grund af Covid-19, 
hvad synes du om dem? 

7 
Hvad med at blive påtvunget at have maske eller visir på? 
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Spørgsmål 3 
Dette spørgsmål fører videre fra spørgsmål 2. Det er ikke et vi forventer at vi bliver 
nødt til at stille men det er en god ide, at have nogle spørgsmål som kan blive brugt 
hvis personen, som vi interviewer giver korte ja/nej svar. 
 
 
Spørgsmål 4 
Dette spørgsmål er ligesom spørgsmål 3 et backup spørgsmål, som vi ikke regner 
med at vi bliver nødt til at bruge, men igen så er det en god ide at have nogle af 
disse spørgsmål for en sikkerheds skyld. 
 
 
Spørgsmål 5 
Dette spørgsmål dykker mere ned i det som vi arbejder med altså det, som vi godt 
kunne tænke os at få konkret svar på. Til dette er der to underspørgsmål som er 
ment til, at forklarer personen hvad information vi søger. Disse bliver kun brugt hvis 
personen ser ud, som om de ikke helt forstår hvad det er vi vil have svar på. 
 
 
Spørgsmål 6 
Ligesom vi har forklaret tidligere så er denne pandemi, som vi befinder os i meget 
aktuel lige nu med mange nye restriktioner, som de rejsende skal tænke på. Derfor 
er det jo oplagt, at se hvad en tilfældig rejsende tænker om dette. 
 
 
Spørgsmål 7 
Med de nye ændringer er der mange, som har meget polariseret holdninger når det 
kommer til brug af visir og mundbind. Det kunne være interessant, at høre hvad en 
tilfældig rejsende tænker på dette. 
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Teori 
Grafisk Design og Kommunikation 

Typografi 
 
Når det kommer til tekst på en plakat kunne det være rart at man bare kunne skrive 
sin tekst uden at skulle tænke så meget over det designmæssige, men desværre så 
er det ikke så simpelt. 
Generelt siger man at der er 3 typer af skrifttyper, disse er serif, sans serif og design 
skrifttype. 

 

Serif 
Denne type er nok en af de ældste skrifttyper (Wikipedia 
2020) som stadig bliver brugt i dag, ofte er det den type af 
skrifttype som man ofte ser i tidsskrifter og rapporter. 
Når man bruger denne skrifttype bliver det meget læsevenligt, 
men også meget formelt på grund af de konnotationer, som 
man har omkring disse skrifttyper. Måden man kan kende en 
Serif skrifttype på er, at den har det der hedder seriffer på 
bogstaverne. På billede til venstre kan man se bogstavet ‘T’ 
hvor der er en stiplet linje, denne linje skal vise hvordan 
seriffer ser ud og hvor på bogstavet de er seriffer 

 

Sans Serif 
Sans er fransk og betyder uden, så denne skrifttype er en skrifttype uden serif ifølge 
Goodwill Community Foundation som laver undervisningsmateriale som alle kan få 
adgang til så er Sans Serif set, som en mere moderne og ren skrifttype (Goodwill 
Community Foundation, n.d.). Det som sans serif skrifttyper har tilfælles med serif 
skrifttyper er, at de er meget læsevenlig. 

 
Design  
Disse skrifttyper er dem hvor man designer det efter at se pænt ud, dette betyder 
ikke at sans serif og serif skrifttyper ikke er pæne, men det kan være at disse 
skrifttype ikke ville passe så godt ind. Disse har meget mere frihed i hvordan de kan 
se ud for eksempel, så kan man have en skrifttype der minder om håndskrevet tekst. 
Disse er rigtigt gode, når man gerne vil appellere til følelser for eksempel. 

20 
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Flow og fokuspunkter 

Når man har et billede så vil der være nogle områder som man lægger mærke til før 
andre. Disse områder kalder man for fokuspunkter og det er dem som man vil have 
folk til at se, så hvis man gør dette forkert, så kan det være at de slet ikke lægger 
mærke til det som ens design gerne ville fortælle. Det kan godt være svært at finde 
ud af hvor disse fokuspunkter skal være og hvordan man overhoved får folk til at 
kigge de rigtigt steder hen, men heldigvis så er der nogle metoder man kan bruge til 
at guide personers øjne i den rigtige retning.  

Dette er hvad man kalder for designets Flow, altså hvordan ens øjne bevæger sig 
igennem. For eksempel så er det en god ide at have ens tekst i venstre side da det 
er der hvor man begynder at læse, altså at man placere tekst så det følger 
læseretningen. Noget der ofte fanger ens øjne er ansigter da det er noget som vores 
hjerner rigtigt gerne vil kigge på. 

 
Farve 

Farve har en rigtigt stor betydning for hvordan, man opfatter et design. Grunden til at 
farver er så super vigtige er, at vi alle har forskellige ideer om hvad en farve relaterer 
til, men disse minder ofte meget om hinanden da de ofte bliver brugt til samme 
designs, for eksempel så er de fleste faresymboler enten røde eller gule da disse 
farver ofte symbolisere at der er noget man ikke må.  

Ud over symbolikken bag farven så er der også nogle farver, som vil irritere øjnene 
eller arbejde sammen. De farver som kan arbejde rigtigt godt sammen kalder man 
for komplementære farver, for eksempel så er lyseblå en komplementærfarve til rød. 

 
Målgruppe 

Når man laver et design er det vigtigt, at tænke over hvilken målgruppe man 
appellere til. For dem der bor i Danmark så er rød set som en farve der signalere 
fare, men sådan behøver det ikke at være. Nogle samfund ser den røde farve, som 
værende et symbol for sikkerhed. Ud over farvesymbolik så er der også forskel på 
hvad forskellige målgrupper forstår, for eksempel så ville det være en dårlig ide at 
lave en poster der snakker dårligt omkring liberalisme hvis ens målgruppe er de 
liberale. 
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De fem H’er 

De fem H’er er navnet på en serie af fem spørgsmål der bruges til analyse af 
reklamer, kampagner og andet kommunikation. Spørgsmålene er som følgende 
“Hvem siger Hvad til Hvem i Hvilken kanal med Hvilken effekt”. Hver af de fem H’er 
er forbundet med hinanden, dog er det første og det sidste H mere forbundet med 
hinanden og det samme gælder for de tre midterste. 

Det første H er hvem afsenderen er. Her er hvor man kan komme ind på noget 
afsenderanalyse, om det er et firma, nonprofit, statsejet, ngo, eller andet og hvad 
deres mål mission og vision er. 

Det andet H er den besked man sender. Her og i det fjerde H kan man lave 
designanalyse og kommunikationsanalyse af det kommunikative produkt så som 
AIDA modellen, som vi kommer ind på herefter. 

Det tredje H er hvem målgruppen er, hvilket vi har skrevet mere om ovenfor. 

Det fjerde H er hvilket medie (video, tekst, plakat, lyd, osv.) kommunikationen bliver 
foretaget i. Her kan man igen komme ind på kommunikationsanalyse og design 
analyse, med fokus hvordan mediet relaterer til målgruppen og den besked som man 
sender. 

Det femte H er den effekt afsenderen ønsker at det kommunikative produkt skal 
have. He kan man igen have afsenderanalyse, med fokus på deres nuværende mål. 
I tilfælde hvor det kommer fra et firma er denne effekt typisk, at sælge flere produkter 
eller  tjenester for at få flere penge, hvorimod organisationer ofte vil ændre vores 
opførsel og handlinger eller for, at sprede et budskab. 

AIDA 
AIDA er en måde at analysere kommunikative produkter 
på. AIDA er et akronym der står for Attention 
(opmærksomhed), Interest (interesse), Desire 
(lyst/ønske), og action (handling). Typisk vil det være 
visualiseret som et omvendt hierarki, Hvor attention er det 
der fylder mest og action fylder mindst, både for at 
repræsentere hvordan det ideel skal være bygget op, men 
også for at vise hvordan mængden af folk generelt falder 
fra, jo længere ned i modellen man kommer. 
 
Attention (opmærksomhed) er hvad der får personer til at få øje på ens medie. I 
visuelle medier vil det typisk gøres med billeder eller illustrationer, men farve og stor 
tekst kan også bidrage til opmærksomheden. 
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Interest (interesse) er det som får folk til at blive ved med at læse ens medie. Det 
kan både være billeder og tekst, og vil ofte have en del relevans til ens målgruppe. 
 
Desire (lyst/ønske) er det der skal lede en til at handle på action trinet. Det relaterer 
også til målgruppen og vil ofte bruge pathos eller etos til at give folk lyst til at at 
handle på det kommunikative produkts action. 
 
Action (handling) er det mest åbenlyse trin i modellen. Det er hvad man kan gøre for 
at enter opnå/undgå det som bliver bragt op i det forrige trin. Det vil ofte være en 
instruks eller et link der vil være action delen af produktet.  

Nudging 
Når det kommer til at ændre folks opførsel via nudging, handler det dybest set om at 
forstå folks motivation for hvorfor de gør de ting som de normalt vis gør. Nudging 
tager fordel i det ved at fokusere på at forstå folks motivation og bruge dem til at 
skubbe lidt til folk så de tager den ønskede handling. Dog kan det blive svært at gøre 
brug af folks motivation for at inspirere dem, siger bogen (Nudge, Nudge, Think, 
Think: Experimenting with ways to Change Civic Behaviour) af Peter John og flere, 
på side 9. Bogen beskriver at grunden til at man kan ende med varierende resultater 
når det kommer til nudging, er at socialvidenskaben stadig ikke har fået skabt en 
fuldkommen perfekt forståelse for menneskehjernen og hvordan den i det hele taget 
fungere. Det faktum at vi ikke fuldkommen forstår vores egen hjernes måde at være 
på, er af præcis den grund at vi har brug for at stille spørgsmål til folk. Det er nemlig 
for at indsamle information til vores egen nudging så den vil kunne have en effekt på 
vores målgruppe. Vi er dog fuldkommen klar over at der er en chance for at vores 
specifikke nudging metode ikke vil virke på alle der kommer i kontakt med den, netop 
på grund af vores manglende forståelse for menneskehjernen fuldkommen fungere.  

Når det kommer til nudgingens brug i praksis, så begyndte teknikken rent faktisk 
ifølge bogen: (Nudge, Nudge, Think, Think: Experimenting with ways to change civic 
behaviour) på side 10 til 11, at blive brugt først for nyligt i år 2010. Teksten forklare, 
at nudging blev en meget vigtig strategi når det kom til at få folk til at ændre deres 
måder at tænke på.  

Teknikken blev meget hurtigt taget i brugt af politikere, så de ville kunne være istand 
til at få folk til arbejde med det sociale samfund i stedet for imod det. 

En af de grunde til at vi mener, at vores produkt i praksis ville kunne producere nogle 
fine resultater er, at den form for nudging der bliver bruger ligge vægt på at man 
kunne miste et familiemedlem. Ifølge kapitlet Cognitive-driven interventions er den 
tanke, at man kan miste noget en meget mere effektiv motivation end tanken om 
hvad man kunne viden ved det at gøre noget eller ikke gøre noget.  
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Et godt eksempel på dette er et eksempel på side 15 i bogen: (Nudge, Nudge, Think, 
Think: Experimenting with ways to change civic behaviour), hvor teksten forklare at 
når det kommer til rygning så er det mere motiverende at tænke på hvor mange år 
man mister af at ryge end at tænke på hvor meget længere man kan leve hvis man 
ikke ryger. Så simpelt sent så er tanken om at miste noget mere alarmerende end 
hvad man kan få, hvilket er præcis den tænkemåde vores produkt prøver at opfordre 
folk til at tænke på at de kan miste deres bedsteforældre.  

Forskellen på nudging og gruppetænkning  

Nudging er en metode, der fokusere på individuelle mennesker frem for det 
kollektive. Det skal forstås sådan, at ved nudging kan man fange folks 
opmærksomhed ved at minde dem om potentielle tab af noget eller i dette tilfælde 
nogen, de holder af. På den måde vækker man folk følelser omkring tab og der ved 
motiverer man dem til at udføre en handling, som resulterer i at det tab ikke sker.  
 
Gruppetænkning er de aktioner eller tanker vi mennesker adopterer fra hinanden 
uden at der er nogen bevidste intentioner om, at ændre folks mening, holdning eller 
handling. En anden ting der adskiller gruppetænkning fra nudging er, at gruppe 
tænkningen får os til at handle ligesom andre handler uden at der nødvendigvis er et 
behageligt eller specifikt mål med de handlinger, der foretages. 
 
Med andre ord er nudging simpelt set en metode, lavet til at få folk til at udføre en 
bestemt handling ved at præsentere en ubehagelig konsekvens for dem. Men 
gruppetænkning derimod en metode uden noget egentligt mål, og som bare falder 
mennesker ind naturligt, så de ikke selv behøver at tænke dybere over deres 
handlinger og de potentielle konsekvenser, der kan komme af de handlinger. 

Interview 
Teorien bag interview er at få information som ikke bare kan observere eller måle i et 
eksperiment. Det vil sige at hvis man har brug for folkets meninger omkring et 
problem eller en eksperts synspunkt, så er der brug for en form for interview for at 
kunne få det information. “I interviewet skabes der viden “mellem” [inter] 
interviewerens og den interviewedes synspunkter” (Kvale Brinkmann et. al, Interview 
2009) 
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