Sammanfattning

I regeringsformen 1 kap 2 § anges att den enskildes personliga,
ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande för den
offentliga verksamheten. En ökad valfrihet och självservice inom
offentlig sektor ställer samtidigt ökade krav på individer att fatta
informerade och välfärdshöjande beslut. Forskning visar dock att
det finns brister i vår individuella förmåga att fatta goda beslut,
vilket bland annat visar sig i att vi fattar beslut som inte alltid
gagnar den egna hälsan, livssituationen eller privatekonomin. Vi
kanske sparar för lite till pensionen, investerar i fonder med låg
avkastning eller behåller en dyrare elleverantör fast vi tänker att vi
borde byta till en billigare.
Oförmågan att fatta goda beslut kan få negativa konsekvenser
såväl för den enskilda individen som för samhället i stort. En ökad
belastning på sjukvården, miljön och trygghetssystemen är några
exempel på det senare. Det kan också uppstå krav på det offentliga
att kompensera för de negativa konsekvenser som uppstår till följd
av brister i individuella val. Sammanfattningsvis innebär detta att
det offentliga kan anses ha ett intresse av, och ett ansvar för, att
förbättra förutsättningarna för individers beslutsfattande.
Beteendeekonomisk forskning visar att tillräcklig hänsyn inte
tas till hur människor faktiskt fattar beslut, eftersom många system
och regelverk utgår från att medborgarna är fullt logiska, informerade eller ekonomiskt rationella. Komplicerade val som individer
ställs inför, snåriga regelverk eller krångliga blanketter kan då leda
till att reformer inte får avsedd effekt och till att målen för
politiken (t.ex. fler arbetade timmar eller jämnare inkomstfördelning) inte nås. Forskningen i beteendeekonomi har även
bidragit till ökade insikter om vilka beteenden som kan förväntas i
olika situationer.
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Ett beteende som är väldokumenterat är status quo bias, dvs.
ovilja att ändra tidigare fattade beslut. Beteendet kan observeras i
det svenska premiepensionssystemet, där pensionssparare inte
ändrar sitt ursprungliga val av fonder ens när fonderna under flera
år går sämre än andra. Forskningen visar vidare att förvalets utformning har effekt på beteendet. I länder där individer automatiskt ingår i organdonationsregister, s.k. opt-out system, donerade i
genomsnitt 85 procent av medborgarna medan 4 till 28 procent
donerade i länder som likt Sverige har ett opt-in system.
Forskning visar även att individer tenderar ha preferenser som är
tidsinkonsistenta, dvs. jag ska börja träna i morgon, men skjuter upp
det på nytt när morgondagen kommer. I valet mellan choklad eller
frukt har studier visat att de flesta väljer frukt åt sig själva om valet
gäller vad de ska få nästa vecka. Det omvända gäller när belöningen
(dvs. att få frukt eller choklad) är omedelbar – då väljer de flesta
choklad.
Det finns även omfattande forskning som visar att vi påverkas
av hur andra beter sig. Om det t.ex. redan är skräpigt skräpar folk
ned mer. Information om att den egna elförbrukningen är högre än
grannarnas gör att många sänker sin elförbrukning. Att använda
rådande sociala normer kan därför vara effektivt när beteenden ska
påverkas.

Beteendeinsatser
Ett internationellt ofta diskuterat policyverktyg som används för
att förbättra individers beslutsfattande är s.k. nudging. I den här
rapporten används i stället termen beteendeinsatser eftersom det
tydligare beskriver innebörden av begreppet. Med beteendeinsatser
menas små förändringar av beslutssituationer i syfte att förenkla
för individer att fatta beslut som främjar dennes och ibland även
kollektivets välfärd utan att för den skull begränsa den egna
handlingsfriheten. Beteendeinsatser avgränsas här till den offentliga
sektorn och avser påverka beteenden − inte ändra individers
värderingar eller åsikter.
Ett skäl till att beteendeinsatser har väckt intresse på policynivå
är att åtgärderna vid sidan om traditionella styrmedel såsom
regleringar och/eller styrande skatter kan ha potential att bidra till
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politikens måluppfyllelse (t.ex. bidra till en minskad användning av
fossila bränslen). Beteendeinsatser kan leda till en effektivare
användning av de allmänna medlen i och med att många insatser är
enkla och relativt billiga att genomföra. Insatserna kan exempelvis
handla om hur förval eller blanketter utformas. Många beteendeinsatser resulterar i kostnadsbesparingar men insatserna behöver
inte alltid leda till lägre kostnader. I och med en ökad träffsäkerhet
av politiken kan i vissa fall fler dra nytta av välfärden vilket skulle
kunna leda till en utgiftsökning.
Det finns ett växande intresse för enheter som arbetar med att
etablera beteendeinsatser i offentlig verksamhet. Det har etablerats
enheter i drygt 50 länder, bl.a. i Storbritannien, Australien, USA
och Tyskland. Även Världsbanken och EU-kommissionen har
startat verksamheter med denna inriktning. Även om intresset för
beteendeinsatser växer är många verksamheter nystartade och
bedrivs i liten skala. Erfarenheter, inte minst från Storbritannien,
visar dock på flertalet exempel där relativt små och billiga insatser
har kunnat effektivisera politiken.
Det finns lärdomar att dra av hur andra länder har valt att
organisera verksamheten och hur den bedrivs. I rapporten beskrivs
hur ett antal länder valt att etablera sin verksamhet och ett antal
lärdomar kan dras för svensk del.
Sätt upp tydliga mål för verksamheten
En erfarenhet som kan dras från länder som har etablerat enheter
för beteendeinsatser är att operativa och tydliga målsättningar har
varit viktiga för att fokusera verksamheten. När Behavioural
Insights Team startade i Storbritannien formulerades till och med
ett skarpt måldatum för verksamheten; om inte verksamheten
kunde visa på besparingar motsvarande tio gånger kostnaden för
kansliet inom två år skulle verksamheten läggas ned.
Bidra med mätbara resultat
I syfte att vinna gehör för verksamheten och förankra arbetssättet i
offentlig förvaltning är det viktigt att kunna visa på mätbara
resultat av genomförda insatser. I Storbritannien har beteende-
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insatser genomförts för att minska avhopp från vuxenutbildning.
För att motivera deltagarna skickades veckovisa SMS till deltagarna
med stödjande och uppmuntrande budskap. Bland de som omfattades av insatserna ökade deltagandet med 21 procent och 12
procent fler fullföljde utbildningen.
Skapa förtroende genom transparens
Genom att vara transparent och öppen i arbetssättet ökar
förutsättningarna för att skapa förtroende för verksamheten. I
USA och Storbritannien redovisas exempelvis erfarenheter från
olika beteendeinstaser årligen. Erfarenheter från såväl lyckade
försök, som från mindre lyckade försök redovisas.
Bygg en ändamålsenlig och väl förankrad organisation
Slutligen är en lärdom att organisationsformen kan ha betydelse för
hur arbetet kan få fäste i förvaltningen. Ett samlat och utpekat
ansvar för frågorna tydliggör avsändaren samt kan fungera som en
pådrivande kraft. Samtidigt är förankringen och samarbetet med
linjeorganisationer helt avgörande för att framgångsrikt kunna
tillämpa beteendeinsatser.

Ett ramverk för att tillämpa beteendeinsatser
I rapporten föreslås ett ramverk som ska kunna fungera som en
vägledning för var beteendeinsatser kan tillämpas. Om insatserna
tillämpas på ett godtyckligt sätt är risken att de förlorar i
legitimitet. Det är inte alla beteendeinsatser som beskrivs i den
vetenskapliga litteraturen som adresserar angelägna samhällsproblem. För att beteendeinsatser ska skapa mervärde och leda till
samhällsekonomiska vinster är det viktigt att åtgärderna riktas till
områden där det finns samhällsproblem. Risken är annars att
verksamheten ses som enbart experimentell eller marginell.
Beteendeinsatser bör vidare vara aktuella om det är individers
beslutsfattande som ensamt, eller tillsammans med andra orsaker,
ligger bakom de oönskade konsekvenserna. Forskningen visar att
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beteendeinsatser kan vara lämpliga när individer möter en valsituation som upplevs komplicerad, exempelvis när regelverk
upplevs som krångliga eller när det finns för många eller oklara
handlingsalternativ.
Den tredje delen i ramverket handlar om att det även måste
finnas fungerande och uppföljningsbara åtgärder att tillämpa. Ofta
är det emellertid inte känt om en beteendeinsats fungerar på ett
visst problem och framförallt inte hur den bäst ska vara utformad.
Därför är uppföljning och kontinuerlig utveckling centrala inslag i
beteendeinsatser. Det finns några allmänna insikter från forskningen som kan vägleda utformningen av insatser. För det första
bör beteendeinsatser leda till att kunskapen ökar om vad som
fungerar. En utvecklad uppföljning skulle kunna bidra till bättre
beslutsunderlag för politiska beslut. För det andra finns forskning
som pekar på att förvalets utformning har betydelse för resultatet.
För det tredje visar forskningen att en generell inriktning bör vara
att underlätta önskvärda beteenden och försvåra icke-önskvärda
beteenden. De flesta individer vill göra rätt men fullföljer av olika
skäl inte sina goda intentioner. Det finns olika mekanismer som har
visat sig effektiva för att minska gapet mellan intention och
handling, t.ex. olika former av åtaganden (både individuella och
ömsesidiga åtaganden), påminnelser och snabb återkoppling.
Ramverket innebär att det är i skärningsytan mellan samhällsproblem, problem som beror på, eller förstärks av, individens val
samt att det går att utforma uppföljningsbara åtgärder – som
beteendeinsatser är ändamålsenliga.

Förslag till fortsatt arbete
Det finns viktiga argument för och emot att bedriva beteendeinsatser systematiskt inom offentlig sektor i Sverige. Den centrala
slutsatsen i denna rapport är att de principiella invändningarna är
viktiga men att skälen för att systematiskt pröva beteendeinsatser
väger över. Alla beslutssituationer behöver utformas; en
ansökningsblankett måste se ut på något sätt. Att inte göra det
enklare för individer att göra rätt är också ett val.
Myndigheter och andra aktörer använder redan insatser som
liknar beteendeinsatser utan att använda termen och utan uttalad
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systematisk uppföljning. Gränsdragningen mellan vad som i dag
redan görs inom myndigheter i form av förbättrad kommunikation,
förenklingar och ett effektiviserat arbetssätt respektive beteendeinsatser kan ibland vara svår. En skillnad är dock att beteendeinsatser innehåller verktyg för att identifiera och pröva vilka
åtgärder som fungerar bäst.
Det finns goda erfarenheter från andra länder som kan användas
i ett fortsatt arbete. Beteendeinsatser kostar därtill lite att genomföra och kan fylla en viktig funktion genom att bidra till en mer
evidensbaserad politik och offentlig förvaltning. Insatserna kan
användas för områden där traditionella styrmedlen av olika skäl inte
uppfyller målen för politiken på ett bra sätt.
I rapporten diskuteras värdet av att inrätta en samordnande och
pådrivande funktion, kallat ett kansli för beteendeinsatser, inom
offentlig sektor. Ett kansli skulle kunna bidra till att främja och
utveckla beteendeinsatser i den offentliga sektorn. Kansliet bör
vara centralt placerat inom Regeringskansliet. De närmare formerna för kansliets arbete behöver utredas vidare.
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