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Disposisjon 

1. Hva er adferdsøkonomi? 

 

2. Eksperimentell metode 

 

3. Nudging: adferdsøkonomi i praksis 

 

4. Planlegging og påminnelser: et samarbeid med NAV 

 

5. Avslutning 
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Adferdsøkonomi 

• Skjæringsfeltet økonomi og psykologi 

• Studiet av våre handlinger ... på godt og vondt! 

• Vi faller for fristelser og er uoppmerksomme 

 

Trener for lite 

 

Spiser for mye 

 

Sparer for lite 

 

Studerer for lite 
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• ...men vi er også empatiske! 
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• ...og opptatt av rettferdighet!  

 



Eksperimenter 

• ….for å forstå adferd og hvordan adferd kan endres 

 

• Lab-eksperiment 

• Felt-eksperiment 

• Naturlige eksperiment 
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Randomisering for kausalitet 
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Daniel Kahneman,  

Nobel prize economics, 2002 

To viktige bøker 

Richard Thaler,  

Nobel prize economics, 2017 



 

Min favorittnudge 
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Min favorittnudge 
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Min favorittnudge 
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Organdonasjon 
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Betaler du for melken på jobben? 
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Setning her. 
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Plan for vaksine 
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Milkman et al (2011). «Using implementation intentions prompts to enhance influenza 

vaccination rates,» PNAS 

 

Kontrollgruppe: 33 % 

Date plan: + 1.5 prosentpoeng (ikke signifikant) 

Time plan: + 4.2 prosentpoeng (signifikant) 

 



Plan for å studere 

• Morisano et al. (2010). “Setting, elaborating, and reflecting on personal 

goals improves academic performance.”  

- To-timers øvelse hvor studentene beskrive sine langsiktige mål, og steg 

de måtte ta for å nå disse målene. 
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Vårt forskningsspørsmål 

 

 

 

• Kan plan for personlige mål, og påminnelser om denne, få 

unge (raskere) ut i arbeid? 

 

 

 

20 



Tre behandlingsgrupper (randomisert) 

 

1. Kontroll  

 

2. Plan 

 

3. Plan & Påminnelser 
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Vaner og planer 
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Plan for døgnrytme, trening, rus 

Påminnelser: ukentlige sms’er….”har du husket planen?” 



Vaner og planer: søvn 

 

Tenk på forrige uke, mandag til søndag: hvor mange dager la du deg før 

midnatt og sto opp før klokken 8? 

 

Er du fornøyd med døgnrytmen din? Tenk over det, og skriv så ned ditt mål. 

 

I løpet av en vanlig uke, mandag til søndag, er målet mitt å legge meg før 

midnatt og stå opp før klokken 8.......dager 
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Påminnelse nudge 

Hei, vi håper du klarte å nå målene du satte deg forrige uke. 

Nå er det ny uke og nye muligheter for å lykkes. 

Stå på videre! 
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Utvalget 

• Personer i aldersgruppen 16-30 år som har vært registrert hos NAV 

Hordaland i minimum åtte uker.  

 

• 2 848 individer ble kontaktet med SMS, med lenke til undersøkelsen 

 

Vi setter stor pris på din deltagelse i dette forskningsprosjektet, som er et 

samarbeid mellom NAV og Norges Handelshøyskole, og hvor vi tar sikte på 

å følge 1000 arbeidssøkere i Hordaland. Prosjektets formål er å få unge 

mennesker raskere ut i arbeid eller videre utdanning. 
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Prosessen 
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Design 

Høst 2017 

Baseline 

Vår 2018 

+ 1 mnd 

Survey 1 

Vår 2018 

+ 6 mnd 

Survey 2 

Høst 2018 

+ 1 år 

NAV data 

Vår 2019 
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Design 

Høst 2017 

Baseline 

Vår 2018 

+ 1 mnd 

Survey 1 

Vår 2018 

+ 6 mnd 

Survey 2 

Høst 2018 

+ 1 år 

NAV data 

Vår 2019 

742  

(26% av 
utvalg) 

 

453  

(61% av 
baseline) 

 

481  

(65% av 
baseline) 

742  

(100% av 
baseline) 

Deltakere 



Baseline og balanse 
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Baseline og balanse 
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Søvn: vaner og planer 

VANER: Tenk på forrige uke, mandag til 

søndag: hvor mange dager la du deg før 

midnatt og sto opp før klokken 8? 

PLANER: I løpet av en vanlig uke, mandag til 

søndag, er målet mitt å legge meg før midnatt 

og stå opp før klokken 8  
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Gjennomsnitt: 3.9 Gjennomsnitt: 4.5 



Ser vi noen effekt av behandlingen? 
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Søvn 
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Tenk på forrige uke, mandag til søndag:  

hvor mange dager la du deg før midnatt og 

sto opp før klokken 8?  

 

Hvor fornøyd er du med din  

døgnrytme for tiden? (1-10)  



Livet 

Kontroll Plan Bare plan Plan og SMS 

Jeg er fornøyd 

med livet mitt for 

tiden 

3.22 0.25 (0.10) 0.22 (0.19) 0.27 (0.13) 

Jeg har kontroll 

over det som 

skjer i livet mitt  

3.22 0.33** (0.02) 0.33** (0.04) 0.34** (0.04) 

Jeg sover godt 

om nettene og 

føler meg uthvilt 

når jeg står opp  

2.9 0.26* (0.08) 0.29* (0.09) 0.23 (0.20) 
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p-verdi i parentes 



Optimisme 
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Hvor optimistisk er du på å komme i full jobb/utdanning i løpet av 2019? (1-10) 



Jobbstatus (foreløpig; 520/740) 
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0.63     0.70    p=0.147 



Oppsummering 

• Adferdsøkonomi: begrenset rasjonalitet, utvidede preferanser 

 

• Nudging er små dytt for å endre adferd i ønsket retning 

 

• Det å formulere en plan kan være viktig for å utløse handling og 

påminnelser kan øke oppmerksomheten om planen 

 

• NAV-prosjektet: Vi finner tendenser til at nudgene har  

i. endret deltakernes vaner, spesielt på søvn 

ii. gitt dem en større følelse av kontroll og gjort dem mer fornøyd med sine liv 

iii. gjort at de raskere har kommet seg ut i arbeid 
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• Nudges: et billig og lite invaderende tiltak for å påvirke handling i en 

retning som er bra for den enkelte og bra for samfunnet. 

 

• Noe for din bedrift/organisasjon eller ditt departement? 
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Takk for meg! 


