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Twitter: @beteendelabbet 





Våra vardagliga val 
styr vår planets 
välbefinnande 



Jag är 
Homo- 

economicus 





HomER Economicus? 



•  Varför finns det ett glapp mellan vilja och handling 

Gapet mellan 

 

Vilja  
 

Handling 



Vad styr vårt beteende? 



Ett experiment! 
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Ok… låt oss pröva 
något enklare!  











BLÅ 



System 1 & System 2 

- Tversky & Kahneman 



Elefanten & ryttaren 

- Jonathan Haidt 



- Richard H. Thaler  

- Cass Sunstein   



” .. försiktigt ”knuffa” människor i önskvärd riktning, 
utan att begränsa någon valfrihet eller genomdriva 
några ekonomiska incitament, men genom att 
förändra någon aspekt beslutsmiljön (val-
arkitekturen) .. ” 

- Thaler & Sunstein 2008 

Nudging 







Varje år dör människor i Sverige till följd av exponering för 
vissa typer av föroreningar. Om det inte finns program för 
att kontrollera denna förorening, kommer 100 människor dö 
i år, och 7000 personer kommer att dö om 100 år. 
Regeringen måste välja mellan två nya program för att styra 
denna förorening. De två programmen kostar lika mycket, 
men det finns bara tillräckligt med pengar för ett av 
programmen.  
 
Program A kommer att spara 100 liv idag! 
Program B kommer att spara 7000 liv om 100 år! 
 
Du står personligt ansvarig för valet. Vilket program skulle 
du rekommendera att regeringen skulle välja?  
Välj A eller B Go to www.govote.at  

Din kod är: 338668



Framtiden  
svår att ta på 



Avlägset hot 

Triggar inga 
varningsignaler… 

  
- Psykologiprofessorn Elke Weber 



Vår hjärna har svårt att relatera till framtida och 
geografiskt avlägsna hot. 

– hur ska vi kommunicera hållbar utveckling? 



Nudgeverktyg #1 
Transparens/feedback  i 

beslutet 



BONGO 



Aware clock 

Beteendeutmaning:  
Minskad energiförbrukning per hushåll i hemmet 



Beteendeutmaning: 
Minskad vattenförbrukning per hushåll 



Vi gör som andra gör… 



Trigga Sociala normer 
Nudgeverktyg #3 

 



- Levitt & List, 2007 

Trigga sociala normer 



Skulle du hellre få en rabatt på 50 kr eller 
undvika en avgift på 50 kr?  



Förlustaversion 
Vår emotionella reaktion till en förlust tenderar att vara mer 
intensiv än vår tillfredsställelse vid  vinst 





Nudgeverktyg #3 
Förvalda alternativ 



Förvalt dubbelsidig utskrift 

Daglig papperskonsumtion 
minskade med 15 % 
 
Ingen avtagande effekt på 6 
månader 
 
Vid test av uppmuntrande 
information såg man ingen 
effekt. 
 

- Egebark & Ekström, 2014 



Markera denna ruta om du inte vill vara 
med i organdonationsregistret. 

Markera denna ruta om du vill gå med i 
organdonationsregistret 

- Johnsson & Goldstein, 2003 



Markera denna ruta om du inte vill vara 
med i donationsregistret. 

Markera denna ruta om du vill gå med i 
donationsregistret 

90 -100 % 
Valde att gå med 

5-30 % 
Valde att gå med 

- Johnsson & Goldstein, 2003 



Hur skulle ni kunna jobba med förvalda val   
inom er verksamhet i syfte att uppmuntra 

folks hållbara val? 



Sammanfattning 

Några generella principer som influerar våra val 
 
- Ca 80% av våra påverkas av vårt automatiska läge 
- Framtida och avlägsna hot är svåra att ta fasta på 
- Ca 80% av våra val påverkas av konsekvenser/feedback  
- Vi gör som andra gör!  
- Vi har en stark tendens att vara kvar i ”normalläge” 



Nudgeverktyg #1 
Ta problemet (kostnaden) 
närmre individen och jobba med 
konsekvenser/feedback 
 
Nudgeverktyg #2 
Vi gör som andra gör, trigga 
sociala normer! 
 
 Nudgeverktyg #3 
Ha det hållbara alternativet som 
det förvalda ”normalläget”  
 
– gör det lätt att göra rätt! 



Kontakta oss J 
info@beteendelabbet.se 

Följ oss på Facebook! 


