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Det finns ett gap mellan
våra goda intentioner och
handling

Hur ändrar vi
människors
BETEENDEN
Vane ?
normalt
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iNudgeyou

”Interventionsstegen”

THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP

ELIMINERING AV VAL (JURIDIK)
NEGATIVA INCITAMENT (EKONOMI)

POSITIVA INCITAMENT (EKONOMI)
ÖVERTALNING (KOMMUNIKATION)
INFORMATION (KOMMUNIKATION)
Adpt. from Public Health: Ethical Issues Nuffield Council on Bioethics (2007) Cambridge Publishers Ltd., p. 42

Vad är nugding?

Vad är nudging?

Nudging är vetenskapen om hur
man kan utveckla, testa och
implementera beteendeinsatser,
som utgår ifrån att vi människor
har en begränsad förmåga till att
agera rationellt. En sådan
beteendeinsats kallas för en
”nudge”.

Beteendeekonomi

’Nudging’

Kognitiv
Psykologi

Hansen, PG (2016) The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the hand fit
the glove? The European Journal of Risk Regulation, Vol. 7, Nr. 1, 2016, s. 155-174.

Vad är en nudge?

Social
Psykologi

© iNudgeyou, 2017

80%

26 %
24 cm

27 cm

Size matters!
Hansen, P.G.; Jespersen, AM; Skov, LR (2015) Size matter! : A
choice architectural field experiment in reducing food waste. Menu:
Journal of Food and Hospitality Research, Vol. 4, 2015, s. 11-15.

Nudge

”En nudge är en förändring i den
fysiska eller psykiska miljön som
påverkar ett beslut eller beteende
på ett förutsägbart sätt utan att
förändra incitament eller begränsa
valfrihet.”
Thaler, R. & Sunstein, C. Nudge: Improving
Decisions about Health, Wealth and Hapiness
(2008), 6
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nudge
” Varje aspekt av en valarkitektur,
som egentligen inte borde påverka
oss, men som gör det i praktiken”.
Source: Hansen, PG (2016) The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the hand fit the glove?
The European Journal of Risk Regulation

” Varje aspekt av en valarkitektur, som
egentligen inte borde påverka oss, men som gör
det i praktiken”.
• Borde en fluga i urinalen påverka oss? – Nej
• Borde storleken på tallriken påverka oss? – Nej

Kilde: Hansen, PG (2016) The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the hand fit the glove? The European Journal of Risk Regulation

Nudge
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Dual Process Cognitive Theory

SVARA PÅ MIN FRÅGA SÅ
SNABBT SOM MÖJLIGT

Hur många av varje djurart tog Moses
med sig på Arken?
Svar: Det var Noah!

34 x 52 = ___

System
1
System 1
– Intuition
System
1

System 2

Snabb
Parallell
Automatisk
Enkel
Dagliga beslut
Lär sig långsamt

System 2 – Resonerande
Långsam
Seriell
Kontrollerande
Kräver mer
Komplexa beslut
Flexibel

Kahneman, D (2002) Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice,
Prize Lecture, December 8.

Daniel Kahneman, Dual Process Theory

Biases & heuristics
- De psykologiska mekanismerna som förklarar irrationella beteenden

Heuristiker och Bias

En kognitiv bias är en
systematisk avvikelse från
rationellt beslutstagande,
vilket medför att beslut
tas på ett icke-rationellt
vis.

a

2

i

Haselton, M. G., Nettle, D., & Andrews, P. W. (2005). The
evolution of cognitive bias. In D. M. Buss (Ed.), The
Handbook of Evolutionary Psychology: Hoboken, NJ, US:
John Wiley & Sons Inc. pp. 724–746.

b

1

En heuristik är en mental
genväg som gör det möjligt
för människor att lösa
problem, ta beslut och göra
bedömningar snabbt och
effektivt.
Hansen, PG (2017) Nudging – en kort og præcis
introduktion, 2017, Samfundslitteratur

Heuristiker (”mentala genvägar”)
Vad är skilsmässoandelen i
Sverige?
Vad är skilsmässoandelen i
mitt barns klass?

70%...
Jag tror skilsmässoandelen i
Sverige är 70%...

En heuristik är en mental
genväg som gör det möjligt
för människor att lösa
problem, ta beslut och göra
bedömningar snabbt och
effektivt.
Hansen, PG (2017) Nudging – en kort og præcis
introduktion, 2017, Samfundslitteratur

Confirmation bias

Confirmation bias är en tendens i
mänskligt beteende att omedvetet
vara selektivt uppmärksam på
sådan information som bekräftar
våra egna uppfattningar.
Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A
ubiquitous phenomenon in many guises. Review of
general psychology, 2(2), 175.

Overconfidence (Better than the average)

”Overconfidence effect”
observeras när människors
subjektiva självförtroende för sin
egen förmåga är större än deras
objektiva (faktiska) förmåga.

Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The trouble with
overconfidence. Psychological Review, 115(2), 502-517.

Svenson, Ola (1981). "Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers?". Acta Psychologica. 47 (2): 143–148.

Decision-making and behavioral biases
Anchoring – the common human tendency to rely too heavily, or "anchor," on one trait or piece of
information when making decisions.
Attentional Bias – implicit cognitive bias defined as the tendency of emotionally dominant stimuli in
one's environment to preferentially draw and hold attention.
Backfire effect - Evidence disconfirming our beliefs only strengthens them.
Bandwagon effect – the tendency to do (or believe) things because many other people do (or
believe) the same. Related to groupthink and herd behavior.
Bias blind spot – the tendency to see oneself as less biased than other people.[2]
Choice-supportive bias – the tendency to remember one's choices as better than they actually
were.[3]
Confirmation bias – the tendency to search for or interpret information in a way that confirms one's
preconceptions.[4]
Congruence bias – the tendency to test hypotheses exclusively through direct testing, in contrast to
tests of possible alternative hypotheses.
Contrast effect – the enhancement or diminishing of a weight or other measurement when compared
with a recently observed contrasting object.[5]
Denomination effect – the tendency to spend more money when it is denominated in small
amounts (e.g. coins) rather than large amounts (e.g. bills).[6]
Distinction bias – the tendency to view two options as more dissimilar when evaluating them
simultaneously than when evaluating them separately.[7]

Nudging
Kontext

"#$%&!$' (
Lämpligt beteende/
önskat beteende

!

Bias

Nudge

"#$%&!$' )
Olämpligt beteende/
oönskat beteende
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Smokeless Terminals
Hansen PG; Schmidt K; Andersen, L; Skov KL (2013)

Röker vid
ingångarna
Röker i rökzonerna

Resenärer

Röker i förbudzonerna

37%
12%

48%

3%

82%
44%

15%

85%

½

10 m

Nudging minskade rökning I förbudzonerna med 50 %
60,00%

56,28%

50,00%

40,00%

26,46%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Pre-

Post-

N= 1695

N = 1489

Substitution was achieved by three layered nudge-intervention based on intuitive coding, re-arrangement of environmental
affordances and publicly salient (spotlight effect) injunction zones.

Beteendeproblem

Beteendeproblem

Är beteendemönstret ett “beteendeproblem?”
1. Är det fysiskt möjligt för målgruppen att utföra handlingen?
2. Är målgruppen informerade om att de förväntas att (inte)
utföra handlingen? Är informationen tillgänglig?
3. Har målgruppen en preferens för att utföra den önskade
handlingen?

Några går inte till sin läkartid för att de hade glömt det

Några betalar inte sina parkeringsböter, för att någon
som gick förbi hade tagit bort boten från bilrutan.

Några lagar för mycket mat till middagen och slänger
resterna.

Några vaccinerar sig inte för att de tror att det är farligt.

Några går aldrig på teater för att de tycker att det är tråkigt.

Några betalar för gymkort de aldrig använder

iNudgeyou’s ramverk

Behaviour
Behaviour

Analysis
Analysis

Strategy
Solution

Intervention

Change

Prototypes &
experimental
design

Implement & Scale

Project level
Policy

Strategic

Behavioural

Priority
filter

Conceptualising
potential target
behaviours

Who
When

Flowcharts
Target
behaviour %

What

Feasibility & Cost assessment
Ethical screening

Behavioural
reduction

Proto-test of
test
sample

Maintain
implementation

R
treatment

Control

Non-preferred
behaviour %
Selection
filter

Monitor long term
and potential side
effects

Knowledge
Dissemination

measurement
© iNudgeyou, 2018

BASIC©

• Identifierar och konkretiserar
beteendeproblem
• Analyserar identifierade
beteendeproblem
• Identifierar relevanta strategier
• Mäter effekten av strategierna
• Underlättar en strukturerad
implementering av effektiva strategier
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Uppmärksamhet
Evelina Gunnarsson
MSc Economics, Copenhagen University
Behavioural Analyst, iNudgeyou
evelina@inudgeyou.com

Vår begränsade uppmärksamhet

1.

Vår uppmärksamhet är
överraskande begränsad

1.

Vår uppmärksamhet är överraskande
begränsad

2.

Vi betalar ett ”omställningspris”
varje gång vi flyttar vår mentala
uppmärksamhet från en uppgift till
en annan

Central
executive
mode

Default
mode

(mind-wandering or
task negative
network)

(task-positive
network)

switch

Attentional filter

(Where’s Wally? network)
filter, saliency detector, vigilance mode
frontal lobes and sensory cortices
Controlled by nicotin receptors in
substantia innominata

Vår begränsade uppmärksamhet

Central
executive
mode

Default
mode

(mind-wandering or
task negative
network)

(task-positive
network)

switch

Attentional filter

(Where’s Wally? network)
filter, saliency detector, vigilance mode
frontal lobes and sensory cortices
Controlled by nicotin receptors in
substantia innominata

Sana, Faria; Tina Weston & Nicholas J. Cepeda (2013) ’Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby
peers’, Computers & Education 62 (2013) 24–31

Vår begränsade uppmärksamhet

Central
executive
mode

Default
mode

(mind-wandering or
task negative
network)

1.

Vår uppmärksamhet är överraskande
begränsad.

2.

Vi betalar ett ”omställningspris” varje
gång vi flyttar vår mentala
uppmärksamhet från en uppgift till en
annan.

3.

Två typer av uppmärksamhet:

(task-positive
network)

switch

Attentional filter

(Where’s Wally? network)
filter, saliency detector, vigilance mode
frontal lobes and sensory cortices
Controlled by nicotin receptors in
substantia innominata

1.

Proaktiv (goal-directed)

2.

Reaktiv (stimulus driven)
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Strategier
Uppmärksamhet

Salience

Salience

iNudgeyou

Handhygien på Gentofte sjukhus

iNudgeyou
Den Danske Nudge Enhed

v

KONTROL

PLACERING

SKYLT+ PLACERING

Besökande som använda sig av handsprit
Procent

80%
70%
67%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

3%

20%

0%
Kontroll
Kontrol

Placering
Placering

Skylt++Placering
placering
Skilt
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Passaengers who had not filled out their nextof-kin form

Result

By informing* passengers that they had to fill out the next-of-kin form and by mounting
american flags on the next-of-kin-counter we reduced the amount of passengers who
had not filled out the form by 13,68 percent.
30,00%
25,00%
20,00%

18,87%

15,00%
10,00%
5,19%

5,00%
0,00%
Control (n = 212)

Intervention (n = 77)

Note: Refers to the slideshow intervention. Passengers were asked fill out the form before approaching the
boarding counter.

Twitter: DKNudgeNet

Prompts

Prompts

iNudgeyou

Kostnadsminskning med förbättrad datakvalitet i det danska
företagsregistret (2014)

iNudgeyou
Den Danske Nudge Enhed

Prompts: Danish Business Authority

• 23 000 brev (4%) kom inte fram till rätt
företag
• 172 500 DKK i postkostnader
• Studie på Virk.dk (danska motsvarigheten
till Bolagsverket)

Prompts: Danish Business Authority

Erhvervstyrelsen har följande upplysningar om
verksamheten:
Namn: xx
Adress: xx
Telefon: xx
E-mail: Saknas

Korrigera

Bekräfta

Jag är inte ansvarig för datan

Prompts: Danish Business Authority

•

Antalet uppdateringar av basinformation under
interventionsperioden fördubblades jämfört med
resten av året.

•

I genomsnitt var det ytterligare 175

företag om

dagen som ändrade sin basinformation under
interventionsperioden och denna ökning var
signifikant.

Reuse Eco-bags (OBS! Not a prompt -> Reminder)

Intervention I

Intervention II

Source: https://nudgelebanon.org/increasing-reuse-of-eco-bags-at-a-large-chain-supermarket/

Påminn om andra resealternativ
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Defaults
(Förinställda valet)

iNudgeyou

Vad händer när du ändrar defaultinställningen på skrivaren?

THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP

New Brunswick Computing Centers, Rutgers University (US)

Millions of sheets printed
35,00
30,00

31,26

25,00

21,98

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Simplex 2007 -2008

Duplex 2008 - 2009

July 1, 2006 - June 30, 2007

July 1, 2006 - June 30, 2008

Source: Print Management Information, RUTGERS.EDU, http://perma.law.harvard.edu/03BNSKSY4oZ

Nudging och val av buffé

Invitation till konferensdeltagare

“

“

bli serverat en icke-vegetarisk
buffé till lunch. Angiv om du
istället önskar ett vegetariskt
alternativ.

bli serverat en vegetarisk buffé till
lunch. Angiv om du istället
önskar ett icke-vegetariskt
alternativ.

På konferensen kommer det

På konferensen kommer det

iNudgeyou© 2018

Defaults på konferensbuffé

120%

Grupp 1 (Icke veg default)
På konferensen kommer det bli
serverat en icke-vegetarisk buffé till
lunch. Angiv om du istället önskar
ett vegetariskt alternativ.
Grupp 2 (Veg default)
På konferensen kommer det bli
serverat en vegetarisk buffé till
lunch. Angiv om du istället önskar
ett icke-vegetariskt alternativ.

100%

98%

Icke vegetariskt

87%

80%

Vegetariskt

Ikke-vegetarisk

60%

Vegetarisk
40%

20%

0%

2%
Ikke-vegeterisk default (n = 56)

Grupp 1

13%
Vegetarisk default (n = 52)

Grupp 2

Tick the box if you don’t
want green energy

Ebeling, F., & Lotz, S. (2015). Domestic uptake of green energy promoted by opt-out tariffs. Nature Climate Change, 5(9), 868.

Defaults och resor
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Det förinställda valet (Defaults)

Defaults: fler exempel

Brown, Z., Johnstone, N., Haščič, I., Vong, L., & Barascud, F. (2013). Testing the effect of defaults on the thermostat settings of OECD employees. Energy Economics, 39, 128-134.
Ebeling, F., & Lotz, S. (2015). Domestic uptake of green energy promoted by opt-out tariffs. Nature Climate Change, 5(9), 868.

Timing

Plats: Var säljer man kondomer?

iNudgeyou
THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP

92

Plats: Vart kan man få medarbetare till att läsa interna nyheter?

iNudgeyou
THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP
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Informationsbearbetning
Evelina Gunnarsson
MSc Economics, Copenhagen University
Behavioural Analyst, iNudgeyou
evelina@inudgeyou.com

What
You
See
Is
All
There
Is

WYSIATI

Availability heuristics

Phung, Albert. "Behavioral Finance: Key Concept- Overreaction and Availability Bias". Investopedia. February 25, 2009. p.10. December 1, 2013.

Göteborg -> Stockholm
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Strategier
Informationsbearbetning

Avsändareffekten
(Messenger effect)

Messenger effect

”The west European countries has
an unstable fiscal policy"
- Donald Trump, November 10, 2017
q
q
q
q

Totally agree
Partially agree
Partially disagree
Disagree

Messenger effect

”The west European countries has
an unstable fiscal policy"
- Donald Trump, November 10, 2017
q
q
q
q

Totally agree
Partially agree
Partially disagree
Disagree

Messenger effect
50%

GROUP A

44%

40%

35%

30%

21%
20%
10%
0%

Totally agree

Donald Trump 1. september 2018

70%

GROUP B

Partially
agree

Partially
disagree

Disagree

63%

60%
50%
40%
30%
20%

20%
13%

10%

3%

0%

Barack Obama 1. september 2018

Totally agree

Partially
agree

Partially
disagree

Disagree
n= 64 conference attendees

HIV förebyggande och avsändareffekten

• Mer effektfullt när det kommer från
experter.
• Individer från lägre socioekonomisk
status lyssnade mer till personer som
liknande dem själva (t.ex.
demografiskt).

Durantini, M. R., Albarracin, D., Mitchell, A. L., Earl, A. N., & Gillette, J. C. (2006). Conceptualizing the influence of social agents of behavior change: A meta-analysis of the effectiveness of HIV-prevention
interventionists for different groups. Psychological bulletin, 132(2), 212. SO 690

Sociala normer

”A room with a viewpoint...”
Miljöanvisningsstandard
“HJÄLP TILL ATT SKYDDA MILJÖN”
Du kan visa din respekt till naturen og hjälpa till att skydda miljön genom
att återanvända dina handdukar under din vistelse.”

Deskriptiv Norm
“GÖR SOM DE ANDRA GÄSTERNA OCH HJÄLP TILL MED ATT SKYDDA
MILJÖN”
Nästan 75% av gästerna som blir tillfrågade att ta del av vårt program för
resurssparande, deltar genom att använda deras handdukar mer än en
gång. Du kan ta del av vårt program för att skydda miljön tillsammans
med de andra gästerna, genom att återanvända din handduk under din
vistelse.”

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in
hotels.Journal of consumer Research, 35(3), 472-482.

iNudgeyou© 2018

”A room with a viewpoint...”
Samlat antal hotellbesökare under testperioden.
(n=1.058)

Antal besökare med 2 övernattningar och möjlighet för att återanvända handduken.
(n=433)

Miljöanvisningsstandard

Deskriptiv norm

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in
hotels.Journal of consumer Research, 35(3), 472-482.
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”A room with a viewpoint...”
Procentandelen av gäster som återanvände deras handdukar under deras vistelse
46,0%

44,0%

44,0%
42,0%
40,0%
38,0%

35,0%

36,0%
34,0%
32,0%
30,0%

Miljöanvisningsstandard
Standard
miljøbesked

Deskriptiv
norm
Deskriptiv Norm

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in
hotels.Journal of consumer Research, 35(3), 472-482.

SKATTEBETALING
Påminnelsebrev till att betala skatt i tid

iNudgeyou© 2018

Behavioural Insight Team - Skattexperiement
Basnorm

”Nio utav tio personer betalar deras skatt i tid"

Landnorm

”Nio utav tio personer i England betalar deras skatt i tid.”

Minoritetsnorm

”Nio utav tio personer i England har betalt deras skatt i tid. Du tillhör en
minoritetsgrupp som ännu inte har betalt.

Offentliga
tjänster (vinst)

”Betalning av skatt betyder att vi alla får del av viktiga offentliga tjänster, såsom
sjukvård, vägar och skolor.”

Offentliga
tjänster
(förlust)

”Utebliven betalning av skatt betyder att vi alla går miste om viktiga offentliga tjänster,
såsom sjukvård, väger och skolor.”

Behavioural Insight Team - Skattexperiement

5,1% = 29 miljoner
SEK
Insamlat på 23 dagar

5,1 %

2,1 %
1,3 %

Basnorm
(n=20 000)

1,6 %

1,6 %

Offentliga tjänster
(vinst)
(n=20 000)

Offentliga tjänster
(förlust)
(n=20 000)

Landnorm
(n=20 000)

Minoritetsnorm
(n=20 000)

More examples

Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. Journal of public Economics, 95(9-10), 1082-1095.
Datta, S., Datta, S., Josï, J., Zoratto, L., Calvo-Gonzï, O., Darling, M., & Lorenzana, K. (2015). A behavioral
approach to water conservation: evidence from costa rica. World Bank.

Handlingsinriktad information

10 m

Action-oriented information at the airport
By showing passengers how to hand over their passports and boarding passes to
handler the time taken by handler to process passengers was reduced with 1,08 second
per passenger* in a field experiment.
Time per passenger (sec)

8,00
7,50

7,41

Reduction:
4 min. 46 sec. /
flight 6,33

7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
Control (n = 679)

Intervention (n = 684)

Note: The reslut is calculated for ordinary passenger. By ordinary we mean passenger who did not have
NoK-, APIS- or Selectee status.

Example

SALIENCE

PROMPTS

Insikt: Vår uppmärksamhet fångas av
kontraster, rörelser och oväntade
förändringar.

Insikt: Vi blir benägna att agera om vi
”promptas” i ett relevant
sammanhang.

Applikation: Framhäv den önskade
handlingen eller viktig information, så
att den drar till sig uppmärksamhet.

Applikation: ”Prompta” kollegorna till
handling i det rätta sammanhang,
istället för att påminna dem då och då.

Exempel: En röd skylt på
handspritsdispenser innebar en
signifikant ökning av antalet som tvättar
händerna.

Exempel: Ett popup fönster hos
Danish Business Authority ledde till en
betydande ökning av företag som
uppdaterade sina upplysningar.

AVSÄNDAREFFEKTEN
Insikt: Vi påverkas starkt av vem som
är avsändaren av ett budskap.
Applikation: Förstärk effekten av ett
budskap genom att noggrant välja rätt
avsändare.
Exempel: Människor är mer benägna
att överväga och sympatisera med ett
budskap om det kommer från någon
som liknar dem.

SOCIALA NORMER
Insikt: När vi är osäkra på vad som är
det rätta att göra, kopierar vi ofta
andras beteenden.
Användning: Se till att den positiva
normen och rätt beteende framhävs,
och inte tvärtom.
Exempel: Hotellgäster är mer
benägna att återanvända sin handduk
på hotellet när de får höra att andra
gör detsamma.

iNudgeyou – The Applied Behavioural Science Group

Nudgingseminarium, Karlshamn, 10 december 2018

Val
Evelina Gunnarsson
MSc Economics, Copenhagen University
Behavioural Analyst, iNudgeyou
evelina@inudgeyou.com

FÖRINSTÄLLT VAL
(DEFAULTS)
Insikt: Förinställda val kan garantera
att lämpligt beteende blir utfört när
personer är ouppmärksamma.
Applikation: Se till att alla förinställda
val på arbetsplatsen är lämpligt
inställda.
Exempel: Att ändra det förinställda
valet på skrivaren från enkel till
dubbelutskrift reducerar signifikant
papperskonsumtionen.

HANDLINGSANVISANDE
INFORMATION
Insikt: Vi är mer benägna att utföra en
handling om vi presenteras för hur den
ska utföras.
Användning: Var noga med att berätta
för människor steg för steg hur man utför
en åtgärd som de potentiellt inte har
tidigare erfarenhet med.
Exempel: Handlingsanvisande
information minskade andelen av
besökare på Köpenhamns flygplats som
rökte i förbudzonerna.

SUBSCRIPTIONS
Welcome to
the Economist Subscription Centre
Pick the type of subscription you want to buy
or renew.

❏Economist.com subscription – US $59.00
One-year subscription to Economist.com. Includes online
access to all articles.com. The Economist since 1997.

68 %
16 %
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Våra preferenser

32 %
84 %

Strategier
(Val)

Framing
(Inramning af information)

Framing effects and climate changes

Myers, T. A., Nisbet, M. C., Maibach, E. W., & Leiserowitz, A. A. (2012). A public health frame arouses hopeful emotions about climate
change. Climatic change, 113(3-4), 1105-1112.

Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment

Hershfield, H., Shu, S., & Benartzi, S. (2018). Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment.

Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment

$5 / day frame

$35 / week frame

$150 / month frame

Hershfield, H., Shu, S., & Benartzi, S. (2018). Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment.

Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment
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Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment
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ups were still 4
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Hershfield, H., Shu, S., & Benartzi, S. (2018). Temporal Reframing and Savings: A Field Experiment.

Framing of motives

Loss aversion

PAIN
FROM
LOSS

2x

PLEASURE
FROM
GAIN

Prospect theory

Psychological value/ utility, v(x)
Decreasing
marginal utility
(Psychological)
reference point
Losses (x)

Risk aversion

Gains (x)

Risk seeking
”What-the-hell”
effect
Loss aversion

Loss aversion and savings

Common Cents Lab Annual Report 2017, Center for Advanced Hindsight Common Cents Lab

Loss aversion and savings

Enrollment rates per condition

38%

40%
35%
30%

Enrollment rates in “round up savings”
program increased from 28% to 36%
by highlighting the “loss” of
not having savings at the end of the term

26%
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Loss aversion

N=200

Common Cents Lab Annual Report 2017, Center for Advanced Hindsight Common Cents Lab

INFORMATION / CHOICE
OVERLOAD

Swedish Premium Pension System
2.5 % taxable income is saved in the Premium
Pension system

≈ 900 funds

Select up to 5
funds

Stay with the
default fund

Swedish Premium Pension System
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Cronqvist, H., Thaler, R. H., & Yu, F. (2018). When Nudges Are Forever: Inertia in the Swedish Premium Pension Plan. In AEA Papers and Proceedings (Vol. 108, pp. 153-58).
Czech, S. (2016). Choice overload paradox and public policy design. The case of Swedish pension system. Equilibrium. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(3), 559-584.

Nutidsbias

2016

SAVE MORE TOMORROW

1. Det mer attraktivt för människor att spara senare än att
sätta av pengar just nu (hyperbolisk diskontering)
2. Ökning av pensionssparandet i samband med nästa
löneökning (motverkar förlustaversion)
3. För ”SMaRT-deltagarna” är det förinställda valet (default
option) att hålla sig till programmet.
4. De som väljer att vara med i programmet kan välja att gå
ur när som helst, vilket innebär att valfriheten upprätthålls.

Reference: Thaler, R & Benatzi , S (2004) Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, Journal of Political Economy,
2004, vol. 112, no. 1, pt. 2
iNudgeyou© 2018

SAVE MORE TOMORROW
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Reference: Thaler, R & Benatzi , S (2004) Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, Journal of Political Economy,
2004, vol. 112, no. 1, pt. 2
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iNudgeyou

Determination: Cognitive Load

THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP

2
2 digits

7
69 undergraduate students are randomized
into 2 groups.

7 digits

Simple comparison of choice between fruit and
cake.

Shiv, B. and Fedorikhin, A., 1999. Heart and mind in conflict: The interplay of affect and cognition in consumer decision making. Journal of consumer Research, 26(3), pp.278-292.

iNudgeyou

Viljestyrka: Kognitiv belastning

THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP
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100,0%
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Shiv, B. and Fedorikhin, A., 1999. Heart and mind in conflict: The interplay of affect and cognition in consumer decision making. Journal of consumer Research, 26(3), pp.278-292.

Viljestyrka som en resurs

iNudgeyou
THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP

1,112 parole board
hearings in Israeli
prisons, over a ten month
period. These rulings
were made by eight
Jewish-Israeli judges,
with an average of 22
years of judging behind
them. Their verdicts
represented 40% of all
parole requests in the
country during the ten
months. Every day, each
judge considers between
14 and 35 cases,
spending around 6
minutes on each
decision. They take two
food breaks that divide
their day into three
sessions.
Danziger, S., Leva, J. and Avnaim-Pesso, L. (2011) ’Extraneous factors in judicial decisions’. PNAS, Vol. 108, 17, 6889-6892.
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Strategier
Självkontroll

Implementeringsintentioner

Implementeringsintentioner

Implementation intention
En implementeringsintention är
en självreglerande strategi I
form av en “om-så” plan, som
kan leda till bättre
måluppfyllelse.
”A goal without a plan is but a wish”
- Antoine de Saint-Exupéry
Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong
effects of simple plans. American Psychologist, 54, 493-503.

S. Milne, S. Orbell, P. Sheeran (2012)

Implementeringsintentioner

Implementeringsintentioner

They were then asked to complete the following statements:
During next week I will partake in at least 20 minutes of vigorous exercise
on (day or days)_______________ at _______________(time of day)
at/or in (place)_______________.

Implementeringsintentioner

Control

Motivation

248 Undergraduates over a 2 week period.
Some participants were not included, as
they did not complete the questionnaires.
No difference in previous exercise
tendency.

Motivation + implementation
intention

Simple comparison of self reported behaviour
and intentions

S. Milne, S. Orbell, P. Sheeran (2012); Combining motivational and volitional interventions to promote exercise participation: Protection motivation theory and implementation
intentions; British Journal of Health Psychology 2002, 7, pp. 163-184

Implementeringsintentioner
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S. Milne, S. Orbell, P. Sheeran (2012); Combining motivational and volitional interventions to promote exercise participation: Protection motivation theory and implementation
intentions; British Journal of Health Psychology 2002, 7, pp. 163-184

Impl.intentions and recycling

Fig. 2. The mean amount of cups per day for implementation intention
conditions, paperbox facility conditions, and control conditions one week
before and one week, two weeks and two months after the experimental
manipulations.

The number of cups and the
amount of old paperwork in the
dustbins was reduced by roughly
75 and 80%, respectively.

Rob W. Holland, Henk Aarts, Daan Langendam, Breaking and creating habits on the working Xoor: A Weld-experiment on the power of implementation intentions, Journal
of Experimental Social Psychology 42 (2006) 776–783

Gör en plan! (Implementeringsintentioner)

Om det regnar, så ska
jag ta mitt regnställ på.

iNudgeyou© 2018

Social förpliktelse

Procentuell minskning i uteblivelser jämfört med innan interventionen startade
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-18%

-20,0%
-25,0%

-29,6%

-31,7%

-30,0%
-35,0%
Muntlig
bekräftelse

Nedskriven
bekräftelse

Nedskriven bekräftelse
+ deskriptiv norm

Interventionen
pausar

Omstart
av intervention

S. Martin, S. Bassi & R. Dunbar-Rees (2012): Commitments, norms and custard creams – a social influence approach to reducing did not attends
(DNAs). Journal of the Royal Society of Medicine 2012: 105: 101 –104

Feedback

Social feedback

Acknowledge

Ignored

Shredded

Dan Ariely, Emir Kamenica, Drazen Prelec (2008) Journal of Economic Behavior & Organization, 67 (2008) 671–677.

Feedback and energy consumption

2%
Average reduction of energy
consumption

Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. Journal of public Economics, 95(9), 1082-1095.

FRAMING

INFORMATION / CHOICE
OVERLOAD

NUTIDSBIAS

Insikt: Vi reagerar annorlunda på
samma information beroende på hur det
är vinklat.

Insikt: När vi presenteras för en större
mängd information/valmöjligheter,
försämras ”kvalitén” på våra beslut.

Insikt: Vi underskattar framtida händelser
jämfört med nuvarande.

Användning: Var noga med att vinkla
det lämpliga valet på ett sätt som vi
intuitivt finner mer tilltalande.

Användning: Minska mängden
information eller val som presenteras.

Användning: Uppmuntra ett lämpligt
beteende idag genom att flytta
”kostnaderna” till i framtiden.

Exempel: De flesta väljer glaset som är
”halvfullt” snarare än det som är
”halvtomt”.

Exempel: I Sverige har vi ett brett
utbud av alternativ för att investera i
allmänna pensionsfonder, men istället
för att leda till ett ökat engagemang är
det färre som tar ett aktivt val av fonder.

Exempel: Människor är mer benägna att
förplikta sig till besvärliga handlingar, om
du frågar i god tid.

IMPLEMENTERINGS
INTENTIONER

SOCIAL
FÖRPLIKTELSE

Insikt: Vi är mer benägna att utföra en
handling om vi har gjort en plan för hur,
när och var vi ska utföra den.

Insikt: När vi aktivt förpliktar oss
framför andra personer, är vi mycket
mer benägna att leva upp till våra goda
intentioner.

Användning: Få människor till att
specificera en en plan för något när
den behövs utföras.

Användning: Uppmuntra människor att
förplikta sig när de vill uppnå ett mål.

Användning: Skapa feedbackloopar
som ger människor relevant information
om hur det går för dem.

Exempel: Om man får folk till att
utforma en plan för att rösta, är de
också mer benägna att göra det.

Exempel: Patienter som aktivt har
åtagit sig att komma till nästa
läkarundersökning, var mer benägna
att faktiskt dyka upp.

Exempel: Skolelever som får
konstruktiv feedback från en lärare gör
större framsteg, än de som bara hade
fått extra timmar.

iNudgeyou – The Applied Behavioural Science Group

Nudgingseminarium, Karlshamn, 10 december 2018

Workshop
Evelina Gunnarsson
MSc Economics, Copenhagen University
Behavioural Analyst, iNudgeyou
evelina@inudgeyou.com

FEEDBACK
Insikt: Vi är mer benägna att nå ett mål
om vi får feedback på hur vi gör
framsteg.

Workshop: Analys + lösningar
DIAGNOS/ANALYS

STRATEGI

UPPMÄRKSAMHET

En person uteblir från en
läkarkonsultation för att han
aldrig såg brevet med kallelsen.

SMS-påminnelse

INFORMATIONSBEARBETNING

En person uteblir från en
läkarkonsultation för att han
missförstod innehållet kallelsen.

Vi simplifierar texten och framhäver
konsultationstiden

VAL

En person uteblir från en
läkarkonsultation för att han inte
kunde se fördelen med
läkarundersökningen.

Vi framhäver individens fördelar vid
att komma till konsultationen, och
nackdelar för samhället

SJÄVKONTROLL

En person uteblir från en
läkarkonsultation för att han inte
orkade åka iväg på morgonen,
och hellre stannade hemma.

Uppmana till att använda
implementeringsintentioner

Analysark

Vår viljestyrka är en begränsad
resurs som beror på tid och
plats, liksom våra kompetenser.

Det är inte bara förnuftiga
överväganden som påverkar våra val.
Hur valarkitekturen är organiserad
utgör en viktig roll

Mänsklig uppmärksamhet är
extremt begränsad, lätt att
distrahera och beror till
stor del på miljön.

Vi bildar intuitiva
antaganden via tumregler och
den informationen vi har
precis framför oss.

iN udgeyou© 2018

Beteendeinsikter

SALIENCE

PROMPTS

Insikt: Vår uppmärksamhet fångas av
kontraster, rörelser och oväntade
förändringar.

Insikt: Vi blir benägna att agera om vi
”promptas” i ett relevant sammanhang.

Applikation: Framhäv den önskade
handlingen eller viktig information, så att
den drar till sig uppmärksamhet.
Exempel: En röd skylt på
handspritsdispenser innebar en
signifikant ökning av antalet som tvättar
händerna.

AVSÄNDAREFFEKTEN
Insikt: Vi påverkas starkt av vem som
är avsändaren av ett budskap.
Applikation: Förstärk effekten av ett
budskap genom att noggrant välja rätt
avsändare.
Exempel: Människor är mer benägna
att överväga och sympatisera med ett
budskap om det kommer från någon
som liknar dem.

Applikation: ”Prompta” kollegorna till
handling i det rätta sammanhang,
istället för att påminna dem då och då.
Exempel: Ett popup fönster hos Danish
Business Authority ledde till en
betydande ökning av företag som
uppdaterade sina upplysningar.

SOCIALA NORMER
Insikt: När vi är osäkra på vad som är
det rätta att göra, kopierar vi ofta andras
beteenden.
Användning: Se till att den positiva
normen och rätt beteende framhävs,
och inte tvärtom.
Exempel: Hotellgäster är mer benägna
att återanvända sin handduk på hotellet
när de får höra att andra gör detsamma.

FÖRINSTÄLLT VAL
(DEFAULTS)
Insikt: Förinställda val kan garantera att
lämpligt beteende blir utfört när personer
är ouppmärksamma.
Applikation: Se till att alla förinställda
val på arbetsplatsen är lämpligt inställda.
Exempel: Att ändra det förinställda valet
på skrivaren från enkel till dubbelutskrift
reducerar signifikant
papperskonsumtionen.

HANDLINGSANVISANDE
INFORMATION
Insikt: Vi är mer benägna att utföra en
handling om vi presenteras för hur den ska
utföras.
Användning: Var noga med att berätta för
människor steg för steg hur man utför en
åtgärd som de potentiellt inte har tidigare
erfarenhet med.
Exempel: Handlingsanvisande information
minskade andelen av besökare på
Köpenhamns flygplats som rökte i
förbudzonerna.

Beteendeinsikter

FRAMING

INFORMATION / CHOICE
OVERLOAD

NUTIDSBIAS

Insikt: Vi reagerar annorlunda på samma
information beroende på hur det är
vinklat.

Insikt: När vi presenteras för en större
mängd information/valmöjligheter,
försämras ”kvalitén” på våra beslut.

Insikt: Vi underskattar framtida händelser
jämförelsevis till nuvarande.

Användning: Var noga med att vinkla det
lämpliga valet på ett sätt som vi intuitivt
finner mer tilltalande.

Användning: Minska mängden
information eller val som presenteras.

Användning: Uppmuntra ett lämpligt
beteende idag genom att flytta
”kostnaderna” till i framtiden.

Exempel: De flesta väljer glaset som är
”halvfullt” snarare än det som är
”halvtomt”.

Exempel: I Sverige har vi ett brett utbud
av alternativ för att investera i allmänna
pensionsfonder, men istället för att leda
till ett ökat engagemang är det färre som
tar ett aktivt val av fonder.

IMPLEMENTERINGS
INTENTIONER

SOCIAL
FÖRPLIKTELSE

Insikt: Vi är mer benägna att utföra en
handling om vi har gjort en plan för hur,
när och var vi ska utföra den.

Insikt: När vi aktivt förpliktar oss framför
andra personer, är vi mycket mer
benägna att leva upp till våra goda
intentioner.

Användning: Få människor till att
specificera en en plan för något när den
behövs utföras.

Användning: Uppmuntra människor att
förplikta sig när de vill uppnå ett mål.

Exempel: Om man får folk till att utforma
en plan för att rösta, är de också mer
benägna att göra det.

Exempel: Patienter som aktivt har åtagit
sig att komma till nästa
läkarundersökning, var mer benägna att
faktiskt dyka upp.

Exempel: Människor är mer benägna att
förplikta sig till viktiga än tråkigt handlingar,
om du frågar i god tid.

FEEDBACK
Insikt: Vi är mer benägna att nå ett mål
om vi får feedback på hur vi gör framsteg.
Användning: Skapa feedbackloopar som
ger människor relevant information om
hur det går för dem.
Exempel: Skolelever som får konstruktiv
feedback från en lärare gör större
framsteg, än de som bara hade fått extra
timmar.

Olofströmshus case

Exempel på relaterat beteendemönster
Beskrivning av case
Vem: Anställda hos
Olofströmshus

Lämpligt beteende:
Bokar en lastcykel via
bokningssystemet

När/var:

Olämpligt beteende:

T.ex. när de bokar transport
till en arbetsresa via
bokningssystemet.

Bokar inte en lastcykel via
bokningssystemet, utan
använder en annan transport.

Olofströms
kommun
vill
minska
koldioxidutsläppen från transporter. I
kommunen planerar fastighetsbolaget
Olofströmshus att köpa in lastcyklar till sin
verksamhet
(fastighetsskötsel,
ITavdelning m.m.) för att ersätta de (ofta
korta) arbetssträckor som idag körs med
bil. Ambitionen är att även införa någon
form av bokningssystem för dessa
lastcyklar så att också de boende kan
låna lastcyklarna. Tanken är att det är ett
visst bostadsområde (Ekerydsplan) som
den här piloten ska genomföras i.
Fastighetsbolaget vill gärna använda sig
av nudging till att få fler till att använda
lastcyklarna.

Övning

Steg 1: Läs Olofström-caset i er folder.
Vår viljestyrka är en begränsad
resurs som beror på tid och plats,
liksom våra kompetenser.

Mänsklig uppmärksamhet är
extremt begränsad, lätt att
distrahera och beror till stor
del på miljön.

Steg 2: Diskutera om problemställningen kan förklaras
av varje ”diagnoskategori” Dvs. förklaringen till varför
medarbetare väljer en annan transport.
Steg 3: Diskutera vilka potentiella lösningar / insikter
som kan användas för att matcha diagnosen med hjälp
av "beteendeinsikten". Observera att du kan
kombinera de olika lösningarna.

Det är inte bara förnuftiga överväganden
som påverkar våra val. Hur
valarkitekturen är organiserad utgör en
viktig roll

Vi bildar intuitiva antaganden
via tumregler och den
informationen vi har precis
framför oss.

Steg 4: Förbered en kort presentation för de andra
deltagarna.
SALIENCE

OBS! Om ni tycker det är svårt att diskutera
diagnosen, så fokusera istället på
lösningsförslag.
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Case: hållbart resande

Lieberoth, A., Jensen, N. H., & Bredahl, T. (2018). Selective psychological effects of nudging, gamification and rational information in converting commuters from cars to buses: A controlled
field experiment. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 55, 246-261.

Case: hållbart resande

KONTROLGRUPP: Gratis resekort, tillgång till ”Min sida”

N

”NUDGING”: Gratis resekort, tillgång till min sida, action planning (kalender
med vilka bussar de skulle ta etc., kalender på kylskåpet), förpliktelse till
”framtida jag”/och eller familjemedlem, invitation till Facebookgrupp
GAMIFICATION: Gratis resekort, tillgång till min sida, belönade beteenden
med ”badgets” och lotteri om att vinna gratis reser rester av året

HÄLSOINFORMATION (OBS! kan också ses som nudging): Gratis resekort,
tillgång till min sida, information om hälsofördelar att gå till bussen

Lieberoth, A., Jensen, N. H., & Bredahl, T. (2018). Selective psychological effects of nudging, gamification and rational information in converting commuters from cars to buses: A controlled
field experiment. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 55, 246-261.

Case: hållbart resande

Lieberoth, A., Jensen, N. H., & Bredahl, T. (2018). Selective psychological effects of nudging, gamification and rational information in converting commuters from cars to buses: A controlled
field experiment. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 55, 246-261.

Case: hållbart resande

N

Lieberoth, A., Jensen, N. H., & Bredahl, T. (2018). Selective psychological effects of nudging, gamification and rational information in converting commuters from cars to buses: A controlled
field experiment. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 55, 246-261.

1. Ge feedback på redan existerande hållbara beteenden (”Tack för att du
tar cykeln till jobbet”)
2. Förplikta er till ett framtida beteende (från och med idag ska jag ta
cykeln varje dag till jobbet)
3. Gör det hållbara resevalet till det förinställda valet
4. Påminn om andra resealternativ i beslutssituationer
5. Använd er av ”handlingsinriktad information” (visa konkret hur man kan
resa mer hållbart)
6. Testa, testa och testa!

Redelmeier, Donald A; Kahneman, Daniel (1996). "Patients' memories of painful medical treatments: real-time and retrospective evaluations of two minimally invasive procedures"

Peak-end rule

60
seconds

60 seconds
+ 30 seconds

Kahneman, Daniel; Fredrickson, Barbara L.; Schreiber, Charles A.; Redelmeier, Donald A. (1993). "When More Pain Is Preferred to Less: Adding a Better End". Psychological Science
4 (6): 401–405. doi:10.1111/j.1467-9280.1993.tb00589.x

Peak-end rule

