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Pension: 

Många och svåra beslut



Många svåra beslut: Val av fonder i PPM



Många svåra beslut: Många källor + eget sparande

Figur från Nordnetbloggen



Många svåra beslut: När man ska gå i pension

Figur från Premiepension i fokus



Beslut om sparande för pension är inte lätt

Informationen kan vara komplex

Risk är ett svårt koncept

Beslut som involverar tid är svåra:

Feedbacken är inte lika snabb alltid

Svårt att förutsäga hur vi vill ha det i framtiden

Tendens att fokusera på nutid istället för framtid

Vad gör jämförelsegruppen?



Men svårt är inte samma felaktiga beslut!

Människors beslut visar sig bero på förväntade faktorer 

såsom inkomst och avkastning

Lågt sparande behöver inte vara fel! 

Oklart empiriskt stöd för om människor fattar rationella 

beslut eller inte när det gäller sparande.

Men…..

- Vi kan ändå försöka hjälpa människor att fatta beslut

- Värre att spara för lite än för mycket

- Paternalism: Vi kan tycka att människor sparar för lite eller 

för mycket även om de själva inte tycker det.



Hur kan vi påverka människors

beslut?



Flera olika sätt

Obligatoriska utformningar

Ekonomiska incitament

Information och utbildning

Beslutsstöd



Ett alternativ: Nudge

Påverka beslutssituation

Men förbjud inte

Det ska vara enkelt att ”undvika” påverkan

Syftet med påverkan är bättre beslut

Thaler & Sunstein



Några utgångspunkter för nudge

Människor fattar ibland beslut som inte är bra för dem själva

När besluten är baserade på vanor och intuition

Komplexa situationer och komplex information

Beslutet involverar ett tidselement

Den som designar valsituationen ”vet bättre” (Paternalism)

Dock: bibehållen valfrihet ses som viktigt, även om synen är 

paternalistisk



Duala-processer vid beslutsfattande

System 1: Automatiskt, omedveten process: snabb och intuitiv

System 2: Explicit, reflekterande process: långsam och rationell

Mr Spock är System 2: tänker noggrant igenom beslut, 

använder logik, inga känslor.

Homer Simpson är System 1: tänker inte igenom innan beslut, 

känslosam, använder sin instinkt.



Att använda system 2 kräver ansträngning / kognitiv förmåga 

och en vilja att överväga besluten

System 1 är INTE irrationellt (så dåligt liknelse med Simpson) 

per definition. 

Men….....

När system 1 används är besluten mer känsliga för kontexten,  

normer, känslor, signaler. Och därför också mer vanligt att 

besluten kan vara irrationella

 Det är här nudge kommer in!



Två anledningar till nudge

Traditionell: Hjälpa människor att fatta bättre beslut för dem 

själva:

Äta mer hälsosamt

Motionera mer

Spara mer

Alternativ: Få människor att fatta beslut som är bättre för 

”samhället”:

Mindre miljöpåverkan

Spara mer



När fungerar en nudge?

1. När beslutet är snabbt och intuitivt

2. När beslutat relaterar till problem med självkontroll

3. När beslutet rör aspekter som påverkar vår identitet och 

som det finns starka normer kring

Men 1….. Inte mycket systematiskt gjort

Men 2…. Risker med att förlita sig på vad som är publicerat i 

vetenskapliga tidskrifter



Nudge och pensioner



Kommer att presentera studier som visar på effektiva sätt att 

påverka beslut relaterad till pension med hjälp av nudging.

Mycket från en amerikansk kontext, 401(k)-plan:

Pensionssparande för anställda via arbetsgivaren

Både arbetstagare och arbetsgivare kan bidra med 

pengar 



Passivt val



Ett alternativ kommer att väljas om individen inte gör ett aktivt 

val. 

En nudge handlar då om att utforma det passiva valet på ett 

önskvärt sätt.

Vad är passivt val?



Varför skulle passiva val spela roll?

Kostsamt att göra aktiva val  En tendens att inte göra 

aktiva val. 

Förval sänder en signal om:

Vad någon annan tycker man bör göra

Vad andra gör



Exempel 1: Automatiskt deltagande (401(k), 

USA)Före nudge

Anställda måste göra ett aktivt val om att spara: 37% sparar.

Med automatiskt deltagande

(Måste göra ett aktivt val om de INTE vill delta): 87% sparar

Stor ökning av anställda som sparar

Många som deltar väljer det alternativ som är förvalt.

Vissa belägg för att det INTE påverkar det total sparandet



Exempel 2: Passivt val i PPM (Sverige)

Vid pensionstillträdet, fatta beslut om val av förvaltning:

(i) fondförsäkring, eller (ii) vanlig försäkring

Standardfallet

Fondförsäkring som förval.

Under ett år

Krävdes ett aktivt val

 Sannolikheten att välja traditionell försäkring ökade med 41 

procentenheter under året med aktivt val



Förbindelser



Att individen binder upp sig för ett visst beteende. 

Den här förbindelsen behöver inte vara bindande.

Vad är förbindelse?



Varför skulle förbindelse spela roll?

Människor har självkontrollsproblem!

Vi vill agera på ett visst sätt, ser framför oss att vi kommer att 

agera på ett viss sätt, men när det kommer till kritan agerar vi 

på ett annat sätt.

 Sparar för lite

 Motionerar för lite

 Äter för mycket

 Jobbar för mycket



Varför skulle förbindelse spela roll?

Genom att förbinda oss till ett visst beteende så minskar vi 

problem med självkontroll:

 Vi vill inte bryta mot förbindelser även om de inte är 

bindande

 Det är kostsamt i sig att fatta nya beslut (som går emot 

förbindelsen)

 Vi kan påverka vår identitet genom att ingå själva 

förbindelsen



Exempel: Save more tomorrow (401(k), USA) 

Utgångspunkt

Människor vill spara mer än de gör: Be dem förbinda sig att 

spara en andel av framtida löneökningar

Fyra viktiga aspekter

1. Fråga om beslut långt innan löneökningen

2. Ökat sparande vid faktiskt löneökning

3. Andelen som sätts av till sparande ökar över tiden

4. Frivilligt….

78% ville delta.

Genomsnittlig sparande ökade från 3,5% till 13,6%



Sociala normer



Bakgrund

Flertal studier visar att information om vad andra gör kan ha en 

relativt stor påverkan på vad människor gör när det gäller:

 Donationer

 Energianvändning

 Vattenanvändning



Varför spelar information om vad andra gör roll?

Beskriver vad som är allmänt beteende (deskriptiv norm): 

Människor vill göra vad andra gör

Ger information om vad som är ”rätt” beteende 

(föreskrivande norm):

Människor vill göra rätt



Exempel: Normer och sparande (401(k), USA)

Grupp 1

Ingen information om andras sparande

Grupp 2

Hur många deltar (i en 401(k)) och sparar minst 6 procent

Sannolikhet att delta är lägre i grupp 2!

Sparandet i grupp 2 är också lägre!

Oväntat:

- Relativt fattiga människor blev påminda om att de är fattiga?

- Relevant referensgrupp?

- Viktigt att tala om vad som är bra (föreskrivande norm)



Påminnelser



Att individen blir påmind om att göra något som hen borde 

göra, men inte gör för:

- Problem med självkontroll

- Informationsproblem

Vad är påminnelse?



Inte mycket gjort inom sparande. 

En studie endast: 

Påminnelse om ”Spara mer i morgon” ökar sannolikheten att 

man uppnår sitt mål

Exempel



Lärdomar för nudge i det svenska 

systemet



När fungerar en nudge för sparande?

1. Vid relativt komplexa val fungerar förval

2. När beslutat relaterar till problem med självkontroll

 Men 1….. Inte mycket systematiskt gjort

 Men 2…. Risker med att förlita sig på vad som är publicerat i 

vetenskapliga tidskrifter

 Men 3…. Oklara effekter på totala sparandet

 Men 4.... Utformning av förval spelar stor roll



Ska vi ha mer nudge i Sverige?

För att säga något om det måste vi:

Ha åsikten att människor kan göra bättre val än vad de gör 

idag. 

Ha en uppfattning om hur vi kan utforma en nudge så att 

människor fattar bättre beslut.

Om vi anser det, gärna mer nudge. Men då viktigt att utvärdera 

dem.



Tre konkreta områden

Val i PPM

Pensionsålder

Löneväxling



Val i PPM

Bakgrund

Många är inte aktiva i PPM:

- Många har inte valt (passivt val)

- Många som ändå väljer själv, är inte särskilt aktiva

Mål?

Fler som gör aktiva val, både bland nuvarande passiva och 

”passiva aktiva”



Val i PPM: Nudge?

1. Ändra utformning av passiva val: stor effekt på placeringar, 

men inte på andelen som är aktiva

1. Övergång till aktivt val: stor initial effekt på aktivitet, men 

antagligen mest ”passiva aktiva”

1. Påminnelser: Att påminna både passiva och ”passiva 

aktiva”. Mindre effekt. Men vi kan utforska olika typer av 

påminnelser och normer!

2. Påminnelser + krav på svar (Fokus premiepension): 

gränsfall om det är en nudge. Intressant, men potentiellt sett 

stora effekter



Pensionsålder

Bakgrund

Finns ett behov av att människor, som orkar och kan, tar ut sin 

pension senare.  Obs, notera att det handlar om systemet, inte 

om individen.

Oavsiktlig nudge?

Idag är det en automatisk utbetalning av tjänstepension vid 65 

års ålder. Full möjligt att detta fungerar som en nudge att gå i 

pension vid 65.

Ta bort automatiken



Löneväxling och spara mer

Bakgrund

Om det finns ett behov av att få människor som idag tjänar 

ganska så mycket pengar att spara mer, så kan man se på 

tjänstepensionen och så kallad löneväxling.

Nudge?

Förutom bättre information, kan man undersöka möjligheter 

med någon form av ”spara mer i morgon” design.



Tack!


