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Mål med dagens föreläsning

• Förståelse för psykologin som formar målgruppens 
beteenden 

• Lära er tio relevanta nudges och som påverkar beteende

• Väcka tankar om hur dessa nudges kan tillämpas för 
hållbart resande



Vi värmer upp i chatten!

Vad hoppas du få ut av dagens föreläsning?



Nudge

En nudge är en förändring i beslutsmiljön 
som påverkar människors beteende på ett 
förutsägbart sätt, utan att förbjuda något 
eller ändra ekonomiska incitament.
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”A recurring finding from behavioural
science is that relatively small costs in 
the present can strongly influence our

decisionmaking and behaviour, even
when stacked against disproportionately

larger benefits in the longer term. ”

Michael Hallsworth & Elspeth Kirkman, Behavioral Insights Team



Drivkrafterna som styr 
våra beteenden

Beteendepsykologiska grundbultar för hur människor fungerar



Drivkrafter som främjar beteenden (NEAR)

Normal
Mer sannolikt att vi utför 
sådant som vi ser personer vi 
identifierar oss med göra och 
acceptera

Easy
Mer sannolikt att vi utför 
sådant som är lätt att utföra 
och som kräver lite tid, 
resurser och ansträngning

Attractive
Mer sannolikt att vi gör 
sådant som är lustfyllt, som 
uppfyller ett viktigt syfte eller 
som hjälper oss att undvika 
att något dåligt händer

Routine
Mer sannolikt att vi utför 
sådant som är en del av en 
rutin så vi inte behöver tänka 
på det

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/875385/PHEBI_Achieving_Behaviour_Change_Local_Government.pdf



Hållbarhetsklivets 4 principer

Så lite onödig 
miljöpåverkan 

som möjligt
Minska nedskräpning

Minska energi-och 
vattenförbrukning

Minska matsvinn

Resa hållbart

Bra både för 
boende och 

besökare
Handla lokalt

Fler besökare när 
och där det inte är 

fullt
Jämna ut besökstoppar

Arbeta med andra säsonger 
än bara sommaren

Fler heltidsjobb 
och mer robusta 

verksamheter
Fler heltidsjobb och mer 

robusta verksamheter

Spendera mer pengar på 
plats

www.hallbarhetsklivet.se

http://www.hallbarhetsklivet.se/


Nudgingstrategier
10 strategier för de 4 principerna



Make it Normal
Make it Easy
Make it Attractive
Make it Routine



Make it Normal
Visa att majoriteten redan utför det önskade beteendet

N



Nudge 1: Framhäv existerande 
normer

Lämplig för att minska miljöpåverkan 



HELP SAVE THE 
ENVIRONMENT. 

You can show your respect for 
nature and help save the 

environment by reusing your towels
during your stay

JOIN YOUR FELLOW 
GUESTS IN HELPING TO 

SAVE THE ENVIRONMENT. 

In a study conducted in Fall 2003, 
75% of the guests who stayed in 
this room participated in our new 
resource savings program by 
using their towels more than
once.

You can join your fellow guests in 
this program to help save the 
environment by reusing your
towels during your stay

Miljöbudskap vs social norm för att öka 
återbruk av handdukar

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.



Fler återanvände 
när detta 
beteende lyftes 
fram som 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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Nudge 2: Aktivera nya sociala 
normer 



https://www.brandeis.edu/health/promotion/covid/social-norms-campaign.html





Make it Easy
Gör det lätt för målgruppen att utföra önskat beteende

E



Nudge 3: Gör det önskade 
beteendet tydligt

Lämpligt för att påverka restid och färdmedel



Förenklad 
reseplanerare 
för minskad 
bilism

1500 personer i Durham fick ett mail som 
påminde om alternativa resvägar från 
deras hem till deras arbete.

Resultat: 12% färre som rapporterade att 
de tog bilen till jobbet. 

https://www.citylab.com/transportation/2018/10/durhams-plan-to-nudge-
drivers-out-of-cars/574264/

https://www.citylab.com/transportation/2018/10/durhams-plan-to-nudge-drivers-out-of-cars/574264/


App för att minska 
trängsel i kollektivtrafiken 
under Covid-19 pandemin

• Transport for London (TfL) introducerade ny app som 
hjälper pendlare att enklare resa under off-peak för att 
främja social distansering

• Realtidsinformation som möjliggör för resor off-peak
tider

• Reseplanerare i realtid som erbjuder alternativa rutter 
samt promenad- och cykelalternativ.

Källa: https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2020/august/new-tfl-
app-to-help-londoners-plan-ahead-and-travel-safely

https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2020/august/new-tfl-app-to-help-londoners-plan-ahead-and-travel-safely


Nudge 4: Reducera antalet val 
Lämpligt för att påverka köpbeteenden 

– färre val, snabbare beslut



• I Toronto ville man främja social distansering i
parker med hjälp av markeringar för grupper
om max 5 individer

• Denna förändring i miljön gjorde det enklare
för parkbesökare att hålla ett säkert avstånd
till varandra

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/circles-grass-
trinity-bellwoods-physical-distancing-city-toronto-1.5587702

Främja social 
distansering





Nudge 5: Gör det önskade 
beteendet till förval



Vegetarisk måltid som förval

Grupp 1: 
På konferensen kommer en icke-
vegetarisk buffé serveras till lunch. 
Meddela nedan om du skulle vilja ha 
en vegetarisk rätt istället: ______.

Grupp 2 (vegetariskt förval): 
På konferensen kommer en vegetarisk 
buffé serveras till lunch. Var snäll 
meddela nedan om du skulle vilja ha en 
icke-vegetarisk rätt istället:______.

Hansen, P. G., Malthesen, M., & Schilling, M. (2019). Nudging healthy & sustainable food 
choices: Three field experiments using a vegetarian lunch-default as a normative 

signal. Journal of Public Health.



Vegetarisk måltid som förval

Hansen, P. G., Malthesen, M., & Schilling, M. (2019). Nudging healthy & sustainable food choices: 
Three field experiments using a vegetarian lunch-default as a normative signal. Journal of Public Health.

6%

87%
94%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grupp 1 Grupp 2

Vegetariskt alternativ Standard-alternativ (kött)



Make it Attractive
Gör det önskade beteendet attraktivt

A



Nudge 6: Gör det önskade 
beteendet direkt belönande

Lämpligt för att påverka vanor och rutiner så som hur man reser 
och när man reser



Nudge minskade 
nedskräpning av 
fimpar med 46 
procent

https://www.local.gov.uk/case-studies/reducing-cigarette-butt-litter



Belöningssystem för 
att öka off-peak resor

• ’Travel Smart’ program i Singapore ger pendlare 
poäng vid tågresor

• Extrapoäng ges vid resor under off-peak

• Poäng kan lösas in till pengar eller lotter

Källa: https://altago.com/wp-content/uploads/Behavioural-
Insights-to-Transportation-Demand-Management_FINAL.pdf



Rabatt minskade trängsel i 
tunnelbanan i samband med 
sportevent

• Chicago Transit Authority ville minska trängsel i 
kollektivtrafiken innan och efter baseballmatcher

• Pendlare fick ett av fyra SMS:
1) Påminnelse om kvällens match
2) Uppmuntran om att undvika röda linjen kl 17-18. 
3) En reserabatt på $2.25 vid resa off-peak
4) $5 donation till välgörenhet vid resa off-peak

• Rabatten var mest effektiv då den minskade resor 
mellan kl 17-18 med 17.5 procent.

Källa: https://www.ideas42.org/blog/reducing-
commuter-congestion-cubs-game-nights/



Nudge 7: Synliggör konsekvenser 
av oönskat beteende

Lämpligt för att påverka beteenden som alla egentligen vill 
utföra, men där lättja och slarv gör att de uteblir







Nudge 8: Använd en trovärdig 
avsändare





Make it Routine
Gör det önskade beteendet till en rutin

R



Nudge 9: Välj rätt timing



”The behavioural effects of the 
free travel card appeared only
among individuals who had
recently relocated residence or 
workplace, prior to the 
intervention. ”

The importance of timing for breaking commuters’ car driving habits (2012)





Säsongsspecifika 
annonser

Instagram annonser med tydlig 
nyårsinramning

Mellandagarna historiskt svår period

Ökade försäljningen med 1300 %



Nudge 10: Påminn om det önskade 
beteendet vid rätt tillfälle



Påsholken

Sommaren 2020 genomfördes kampanjer på 
flera håll i fjällen och vid STF Storulvåns
fjällstation minskade nedskräpningen med 80 
procent jämfört med 2018. 

Besökare fick skräppåsar, blev informerade om 
nedskräpningsproblemet och bjöds på gratis 
kaffe om de plockade skräp. Och det gav 
alltså resultat.

https://via.tt.se/pressmeddelande/succekampanj-mot-skrap-i-naturen-fortsatter-
2021?publisherId=352820&releaseId=3283221

https://via.tt.se/pressmeddelande/succekampanj-mot-skrap-i-naturen-fortsatter-2021?publisherId=352820&releaseId=3283221




Bonus-nudge: gör oönskat 
beteende onormalt och krångligt



Addera friktion 
för ohälsosamma 
köp

Från och med april 2022 blir det förbjudet 
att sälja och marknadsföra ohälsosamma 
snacks och dryck vid ingångar, vid kassan 
och på gavlar

48

https://www.gov.uk/government/news/promotions-of-
unhealthy-foods-restricted-from-april-2022



Minska offentlig 
urinering

Före

Efter
• Problem med offentlig urinering intill fransk 

kollektivtrafiksstation

• Strategi: aktivera nya sociala normer 
(barnlek) vilket gör det oönskade beteendet 
avvikande

https://www.ogilvyconsulting.com/the-annual-2020/



Resultat

Före

Efter• 88% minskning av offentlig urinering

• 87% nöjdhet bland stationsanställda 

• Ökad upplevd trygghet och renlighet 
bland pendlare

https://www.ogilvyconsulting.com/the-annual-2020/



Summering
Vad har vi lärt oss?



Centrala insikter
• Beteenden styrs i regel mer av beslutsmiljön snarare än av 

intention, attityd eller vilja 

• Nudging handlar om att förändra och förenkla 
beslutsmiljön med enkla medel

• Användbara strategier bygger på att göra önskade 
beteenden normala, enkla, attraktiva och rutinmässiga



Länkar för dig som vill 
lära dig mer
Niklas veckovisa nyhetsbrev  laninge.com/nyhetsbrev

Rapport om NEAR: bit.ly/nearnudge

Coronanudges från TiSAB: bit.ly/coronanudges

http://laninge.com/nyhetsbrev
http://bit.ly/nearnudge
http://bit.ly/coronanudges


Tack!


