
NUDGE – SÅ FUNKAR DET! Hur man gör det lätt att göra rätt



NUDGING PÅ 5 MINUTER

• Nudging bygger på beteendeekonomi

• Homo sapiens, inte Homo Economicus

• Bristande självkontroll

• Thaler och Sunstein filosofins andliga ledare

• Finns ingen neutral ”beslutsarkitektur”

• Knuffa till kloka val

• ”Liberal paternalism”

• Populärt inom hållbarhet & hälsa 



VEM ÄR JAG MEST LIK?



”PEOPLE ARE INTERESTING”

Människans natur i en skål cashewnötter

”Strange things people do”

Systematiska avvikelser från rationellt 
beteende

Beslutsfällor



BETEENDEEKONOMINS BYGGSTENAR

System 1 och System 2

Prospektteorin

Förlustaversion

Ägandeeffekten

Förankringseffekten

Inramningseffekten

Mentala konton

Status Quo-effekten

Nedgrävda kostnader

Optimism och överdrivet självförtroende

Dålig självkontroll

Grupptänkande 

Tillgänglighetseffekten

Sambandseffekten



DET FINNS INGEN NEUTRAL BESLUTSARKITEKTUR



NÄR ÄR DET RÄTT 
MED EN KNUFF?

• Fördelarna nu –
nackdelarna senare

• Svårighetsgrad

• Frekvens

• Feedback



METODER FÖR ATT KNUFFA

• Förval

• Social normer

• Menyordning

• Transparens

• ”Gör det enkelt”



EXEMPEL PÅ KNUFFAR - TRAFIKSÄKERHET



EXEMPEL PÅ KNUFFAR - TRAFIKSÄKERHET



EXEMPEL PÅ KNUFFAR - HÄLSA



EXEMPEL PÅ KNUFFAR - HÄLSA



EXEMPEL PÅ KNUFFAR - PENGAR



THALERS FAVORITKNUFF - ”SAVE MORE TOMORROW”



EXEMPEL PÅ KNUFFANDE FÖRETAG - SPOTIFY



”LIBERAL PATERNALISM”

Utforma valsituationer så att man uppmuntras att välja ”rätt” (för ens eget bästa)…

…samtidigt som man bevarar friheten att välja ”fel”. 



”LIBERAL PATERNALISM”

En välvillig knuff… …eller storebrorsfasoner i förklädnad?



VAD TYCKER POLITIKERNA OM NUDGING?

Alla – från höger till vänster - som svarade (V och SD avböjde) var positiva:

”Det är sunt att nationalekonomin fått in beteendevetenskap på det sättet som Thaler
bidragit med och det bör också påverka politiska beslut” – Elisabeth Svantesson (M)

”Som konsumenter handlar vi ofta på rutin, och konsumtionen är en utmaning för våra 
hållbarhetsmål” – Per Bolund (MP)

”Nudging är viktigt både för offentlig förvaltning och privata företag” – Magdalena   
Andersson (S) 



VAD TYCKER SVENSKARNA OM NUDGING?



”NUDGE FOR GOOD”



SÄG HEJ!

www.nudgenudge.se

www.alexandernoren.se

Twitter: @alexandernoren
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