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Förord 
Projektet Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag har 
finansierats av Energimyndigheten och genom samfinansiering av deltagande organisationer 
Nudgd, Energikontoret i Mälardalen och HSB Norra Stor-Stockholms ek. förening. 
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Sammanfattning 
Vi står idag inför stora klimatutmaningar där människors beteenden kopplade till 
energieffektivisering spelar en stor roll för att klara av att hålla ett fungerande och hållbart 
energisystem både nu och i framtiden. Det finns mycket forskning kopplat till 
beteendeförändring och nudging, men de som jobbar med frågorna i praktiken har inte 
tillgång eller möjlighet att ta del av informationen. Stor potential för lyckad 
beteendeförändring går därmed förlorad. 

Målet med detta projekt har därför varit att vidareutveckla och testa en digital databas med 
goda exempel på nudgar och beteendeinsatser för en energieffektiv vardag. Syftet med 
projektet är att tillgängliggöra forskning och kunskap som annars riskerar att ligga oanvänd. 
På detta sätt kan gapet mellan teori och praktik överbryggas och fler kan enklare uppnå en 
mer energieffektiv vardag. 

I projektet har vi identifierat och samlat in goda exempel på evidensbaserade 
beteendeinsatser och forskning där nudging visat sig vara en lämplig metod för att främja en 
energieffektiv vardag. Vi har därefter sammanställt dessa goda exempel i en lättillgänglig 
databas med med texter, tips samt bilder och videos på hur man använder nudging i 
praktiken. Vi har genomför användartester för att utvärdera användarvänligheten samt 
genomfört en av nudgarna i verkligheten för att undersöka problem och möjligheter för 
användaren från början till slut. Projektgruppen är stolta över samarbetet mellan parterna i 
projektet trots de begränsningar som berört projektet på grund av COVID-19. 

Projektet bekräftar att det finns ett stort intresse för att arbeta med nudging i praktiken och 
att databasen är ett efterlängtat verktyg som kan underlätta att komma igång med nudging 
projekt. Detta ser vi inte minst på att 50 personer har registrerat sig som beta-testare och ca 
30 organisationer deltar i dialog om att använda verktyget eller har börjat använda det i sin 
verksamhet. Vi ser att resultaten kan bidra till viktiga energibesparingar i framtiden om 
databasen används av fler och vi får möjlighet att vidareutveckla databasen utifrån de 
lärdomar vi fått genom detta projekt. 

Nästa steg är att genomföra vidare utveckling av både teknik och innehåll utifrån de 
användartester och lärdomar projektet har resulterat i. 

Summary 
Today, we are facing vast climate challenges where human behavior and energy efficiency 
play major roles in the ability to maintain a functioning and sustainable energy system both 
now and in the future. There is a lot of research on behavior change and nudging, but those 
who work with these issues in practice do not have access or opportunity to take part in this 
valuable research. A great potential for successful behavior change is therefore lost. 
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The goal of this project has therefore been to further develop and test a digital database 
containing good examples of nudges and behavioral initiatives for an energy-efficient 
everyday life. The purpose of the project is to make available research and knowledge that 
otherwise risks being unused. In this way, the gap between theory and practice can be 
bridged and people can more easily achieve a more energy-efficient everyday life. 

In the project, we have identified and collected good examples of evidence-based behavioral 
interventions and research where nudging has proven to be a suitable method for promoting 
an energy-efficient everyday life. We have then compiled these good examples in an easily 
accessible database with texts, tips, pictures and videos on how to use nudging in practice. 
We have conducted user tests to evaluate the user-friendliness and implemented one of the 
nudges in reality to investigate potential problems and opportunities for the user from start 
to finish. 

The project confirms that there is a great interest in working with nudging in practice and that 
the database is a welcome tool that can shorten the start of nudging projects. We see this not 
least in the fact that 50 people have registered as beta testers and approximately 30 
organizations participate in dialogue about using the tool or have started using it in their 
business. We see that the results can contribute to important energy savings in the future if 
the database is used by more people and we get the opportunity to further develop the 
database based on the lessons we have learned through this project. 

The next step is further development of both technology and content based on the user tests 
and lessons learned from this project. 

Inledning/Bakgrund 
Vi står idag inför stora utmaningar kopplade till klimatförändringar och energieffektivisering 
och resurseffektivisering i samhället. En av de delar som påverkar samtliga av dessa 
utmaningar är energisystemet. Energi är en nödvändighet i mångas vardag idag och behovet 
ser ut att bli allt större. Det finns många tekniska, fysiska och digitala lösningar att tillgå idag 
men ofta fattas den betydande beteendeförändring som behövs för att uppnå önskade 
resultat. För att klara av att hålla ett fungerande och hållbart energisystem behövs en 
förändring i nyttjandet och beteenden kopplade till energi. 

Nudging är en metod inom beteendevetenskapen som handlar om att designa valsituationer 
för att göra det lätt för människor att göra rätt genom att ge en vänlig knuff i rätt riktning. Det 
handlar om att påverka individers beteenden i en önskad riktning utan att begränsa 
valmöjligheter, istället arrangeras valsituationen för att underlätta, uppmuntra och motivera 
till hållbara val som gynnar både individ, samhälle och miljö. Genom att använda nudging kan 
fler förändra sina beteenden kopplade till energi. 
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Det finns ett stort intresse att arbeta med nudging och beteendeförändring inom en rad olika 
områden t.ex. i fastigheter, för transporter, avfallshantering, matsvinn, energi- och 
vattenförbrukning m.m. Det finns mycket forskning kopplat till beteendeförändring och 
nudging inom dessa områden. Men det finns ett glapp mellan teori och praktik. Det kan vara 
både tids- och resurskrävande att sätta sig in i den forskning som finns och många av de som 
jobbar med frågorna i praktiken har inte tillgång eller möjlighet att ta del av informationen. 
Stor potential för lyckad beteendeförändring går därmed förlorad. Syftet med projektet är 
därför att tillgängliggöra forskning och kunskap som annars riskerar att ligga oanvänd genom 
att samla goda exempel på nudgar som kan främja en energieffektiv vardag i en digital 
databas och att göra det enkelt att genomföra egna varianter av nudgarna. Målet i projektet 
är att sammanställa goda exempel från framgångsrika testade nudgar och designtänkande 
som främjar beteendeförändring, tillgängliggöra dessa i en användarvänlig databas online, 
testa en nudge i verkligheten, sprida den digitala lösningen för att katalysera mätbar 
beteendeförändring samt arbeta för databasens kommersialisering. 

Den digitala databasen ska vara ett konkret digitalt verktyg med goda exempel på hur såväl 
energikontor, offentlig sektor, företag och NGO:er kan underlätta beteendeförändring och 
stödja människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd 
livskvalité. 

Projektmål 

Projektets övergripande mål var att ta fram en digital databas med goda exempel på hur 
knuffar kan främja en energieffektiv vardag. 

• Att förbättra prototypen av databasen så att en första testad, kvalitetsgranskad och 
validerad version är lanserad och redo att kommersialiseras. 

• Alla HSB Norra Stor-Stockholms 28 000 medlemmar samt 150 kundföreningar ska få 
kännedom om databasen och dess innehåll och användningsområde. 

• Alla Sveriges energikontor ska få kännedom om databasen och dess innehåll och 
användningsområde. 

• Alla regionala utvecklingsledare ska få en verktygslåda för att i sin tur jobba med 
frågorna lokalt i de nätverk som finns för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. 

• Att kommunala energi-och klimatrådgivarna får tillgång till ett konkret digitalt verktyg 
för att utveckla sitt arbete och göra mer effektiva och ändamålsenliga informations-
och rådgivningsinsatser. 

• Att fastighetsägare ska få en verktygslåda för att arbeta resurseffektivt och kunna 
underlätta för sina boende att göra energieffektiva val i vardagen. 

• Att i samarbete med HSB testa databasen hos minst en bostadsrättsförening och/eller 
minst 1000 boende. 
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Mål för kommersialiseringsfrämjande aktiviteter 

• Databasen ska ha validerats i samarbete med målgrupperna utifrån innehåll,
användarvänlighet och prissättning.

• En utarbetad affärsplan finns framtagen utifrån Business Model Canvas.

• Varumärkesstrategi samt operativ plan för marknadsintroduktion finns framtagen.

• Utvärdering av kapitalbehov har genomförts samt en finansieringsplan finns
framtagen.

• Efterfrågan inför en framtida exportsatsning har undersökts genom workshop
och/eller samtal med minst 20 potentiella internationella kunder och kontakt har
initierats med minst 5 aktörer som representerar målgruppen internationellt.

Projektorganisation 

Huvudman: Nudgd AB 

Finansiering: 1 929 469 kr varav 1 261 219 kr i beviljade medel från Energimyndigheten. 

Projekttid: 2019-09-01 – 2021-12-31 

Projektet leddes av företaget Nudgd som satte samman ett team av specialkompetenser inom 
projektledning, kognitionsvetenskap och beteendevetenskap (inkl. socialpsykologi, 
beteendeekonomi och nudging), Design Thinking, affärsutveckling, innovationsprocesser, 
studiedesign, mätmetodologi, digital utveckling och kommunikation. 

Genomförande 

Projektet bestod av följande fem arbetspaket. 

Figur 1: Tidplan för arbetspaket 

AP1: Ta fram underlag

AP 2: Utveckling och 
populering av databasen

AP 3: Börja sprida och testa

AP 4: Fortsätta sprida och avsluta 
tester

AP 5: Avslutning och 
planering framåt
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AP 1: Ta fram underlag 

I det första arbetspaketet inleddes projektet med att projektgruppen identifierade och 
utvärderade Energikontorets och HSBs samt övriga aktuella målgruppers 
beteendeutmaningar genom en workshop och behovsanalys. Detta för att kunna prioritera 
aktuella ämnesområden för innehållet i databasen. 

En inventering genomfördes sedan av Nudgd och forskare på Högskolan i Gävle för att 
sammanställa vilka relevanta goda exempel på nudgar som projektgruppen redan kände till. 
Detta för att identifiera luckor som behövde fyllas med hjälp av kompletterande research. 
Parallellt genomfördes även en inventering över nudgar samt insatser med närbesläktade 
metoder för beteendeförändring som Energikontoren runt om i Sverige framgångsrikt hade 
använt sig av. 

Nudgd tillsammans med forskare på Högskolan i Gävle och Energikontoret i Mälardalen tog 
fram urvalskriterier som specificerade vad nudgarna behövde uppfylla för att bli aktuella för 
databasen och projektet. Framförallt syftade urvalskriterierna till att säkerställa att de goda 
exemplen handlade om beteendedesign och inte t.ex. mer klassiska styrmedel som förbud, 
nya erbjudanden/tekniker eller en ren ändring av ekonomiska incitament. 

När de två inventeringarna var klara bedömdes beteendeförändringspotentialen hos de 
nudgar som samlats in, med syfte att prioritera vilka av dem som skulle inkluderas i 
databasen. 

AP 2: Utveckling och population av databas 

I arbetspaket 2 förbättrades en befintlig prototyp av databasen, bl.a. genom att förbättra 
användarvänlighet och utseende i sökfunktionen samt verktyg som analyserar användarnas 
behov och vilka funktioner i databasen som skapar värde för användaren. 

Parallellt påbörjades arbete med att sammanställa och ta fram innehåll för 60 nudgar, d.v.s. 
att med grund i relevanta forskningsrapporter skriva lättförståeliga texter om nudgarna och 
att få med bild och/eller videomaterial, som på ett konkret sätt visualiserade nudgarna samt 
gav en konkret beskrivning för hur målgrupperna kan använda sig av dessa i praktiken. Nudgd 
ledde arbetet med att sammanställa nudgarna och Energikontoret i Mälardalen hjälpte till att 
ta fram material och underlag för framgångsrika närbesläktade aktiviteter för 
beteendeförändring som Energikontoren runt om i landet använt sig av. 

Det framtagna innehållet kvalitetsgranskades av forskare på Högskolan i Gävle och formatet 
på nudgarna validerades genom användartester med Energikontoret i Mälardalen och HSB 
Norra Stor-Stockholm. Även flertalet användartester genomfördes tillsammans med utvalda 
Energikontor och energi- och klimatrådgivare. Feedbacken från användartesterna togs 
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löpande omhand och har legat till grund för finjusteringar av teknik eller innehåll i detta och 
efterföljande arbetspaket samt som underlag för ideér för vidare utveckling av databasen. 

Figur 3: Databasens söksida 

AP 3: Börja sprida och börja testa 

Arbetspaket 3 inleddes med att planera för hur databasen görs så attraktiv som möjligt för 
andra aktörer och intressenter efter projektslut, samt hur vi skulle nå ut i relevanta nätverk. 
Exempel på aktuella aktörer att nå ut till var övriga Energikontor i Sverige, fastighetsägare, 
övriga regioner inom HSB, företag och bl.a. energi-och klimatrådgivare på kommuner. När 
underlag och tidplan specificerats i kommunikationsplanen påbörjades 
kommunikationsaktiviteterna. 

Parallellt började Nudgd och HSB Norra Stor-Stockholm att planera för att testa ett utvalt gott 
exempel ur databasen i två av HSB Norra Stor-Stockholm bostadsrättsföreningar, med syfte 
att HSB själva skulle driva och genomföra nudgen. Detta för att testa användningen av 
databasen och hitta eventuella delar som fattades för att användare av databasen själva 
skulle ha möjlighet att genomföra nudgarna. 
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AP 4: Fortsätt sprida och avsluta tester 

Testerna hos HSB bostadsrättsföreningar fortlöpte under detta arbetspaket. Även de 
användartester som genomfördes tillsammans med utvalda Energikontor och energi- och 
klimatrådgivare från Energikontor i Mälardalens nätverk fortlöpte för att få en djupgående 
förståelse för användningen av databasen och samla in kunskap om hur målgrupperna 
använder databasen. Denna kunskap användes även för att förbereda databasen inför en 
kommersiell lansering. I projektet har projektgruppen kontinuerligt strävat efter förbättring av 
databasens användbarhet, relevans och attraktionskraft. 

Spridningsaktiviteterna fortsatte inom relevanta nätverk för att sprida kännedom och kunskap 
om projektet och databasen. 

AP 5: Avslutning och planering framåt 

Projektgruppen har löpande samlat in input från de egna organisationerna samt från personer 
som testat databasen kring vilken nytta som de finner i databasen. Denna input har 
sammanställts och används som underlag för vidare spridning och utveckling av databasen. 

Även lärdomar från testerna som genomförts tillsammans med HSB Norra Stor-Stockholm och 
deras två bostadsrättsföreningar har diskuterats och sammanställts för fortsatt utveckling av 
användarvänligheten i databasen. 

Resultat 

Projektgruppen är stolta över samarbetet mellan parterna i projektet trots de begränsningar 
som berört projektet på grund av COVID-19. 

Vi skulle vilja lyfta fram följande punkter som extra intressanta resultat: 

• Ett stort intresse för databasen hos målgrupperna. Det finns ett behov och önskan hos 
målgrupperna att kunna jobba med nudging i praktiken och att få verktyg för att 
enklare kunna arbeta med beteenden för att uppnå bl.a. en energieffektiv vardag. 

• Intresse hos projektgruppen att fortsätta sprida resultat från projektet och kännedom 
om databasen även efter projektslut för att ge fortsatt värde till målgrupperna. 

• Behov av ett bredare stöd hos användaren av databasen som inkluderar guidning för 
hur man jobbar med nudging i praktiken och hur man mäter effekten av nudgar. 
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Projektparterna har tillsammans utvärderat vilka behovsområden som är viktigast för 
målgrupperna att påverka och analysen visade följande områden: 

• Energiförbrukning – t.ex. timing för elnätets toppar och dalar, minska elanvändning 
och uppmuntra fler att använda förnybar el 

• Vattenförbrukning – t.ex. minska vattenförbrukning 
• Källsortering/återvinning – t.ex. få fler att källsortera och underlätta för korrekt 

sortering av sitt avfall 
• Motverka matsvinn - t.ex. att inte ta för mycket mat på tallriken 
• Energieffektiva färdmedel – t.ex. att köra bil mer energieffektivt och uppmuntra val av 

mer energieffektivt färdmedel 

Utifrån dessa behovsområden har vi gått igenom tidigare forskning och samlat 60 konkreta 
nudgar som matchar just dessa beteendeutmaningar. Vi har gjort formatet på nudgarna mer 
lättillgängligt med enklare språk, konkreta tips, bilder och videos. Detta för att ge användaren 
en överblick och för att göra det enkelt att ta till sig innehållet. 

Projektet har framgångsrikt förbättrat prototypen av databasen samt testat, kvalitetsgranskat 
och validerat densamma. Databasen har därefter lanserats för en grupp beta-testare och 
förberedelser har påbörjats för kommersialisering och vidare spridning av databasen. 

Användarvänligheten har utvärderats och förbättrats löpande. Idag, vid projektslut, kan vi 
erbjuda de aktuella målgrupperna, såsom Sveriges alla energikontor, kommunala energi- och 
klimatrådgivare, fastighetsägare, HSBs föreningar samt företag, ett konkret verktyg för 
beteendeförändring för att underlätta för en energieffektiv vardag. 

Kännedom om databasen 

För att skapa kännedom om databasen, dess innehåll och användningsområde för 
energikontor i Sverige och energi- och klimatrådgivare samt andra aktuella aktörer inom 
Energikontoret i Mälardalens nätverk har spridningsaktiviteter som bl.a. webbinarier, 
presentationer och nätverksträffar genomförts. Samtliga energikontor har fått möjlighet att ta 
del av informationen och att ta del av den verktygslåda som databasen utgör. 

Kommunala energi- och klimatrådgivare har fått möjlighet att ta del av information om 
databasen samt möjlighet att få praktisk tillgång till och testa det konkreta digitala verktyget 
som databasen är för att utveckla sitt arbete och göra mer effektiva och ändamålsenliga 
informations- och rådgivningsinsatser. Användandet har även följts upp löpande för att samla 
in värdefull feedback för vidare utveckling. 

Även fastighetsägare har fått kännedom och möjlighet att ta del av verktygslådan som 
databasen utgör för att arbeta resurseffektivt och kunna underlätta för sina boende att göra 
energieffektiva val i vardagen. 
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Test av nudge i verkligheten 

Inom projektet har HSB Norra Stor-Stockholm testat att genomföra en utvald nudge ur 
databasen, från planering till implementering och mätning, med fokus på källsortering. 
Nudgen testades hos HSB:s två bostadsrättsföreningar BRF Stinsen i Märsta och BRF Hjorten i 
Upplands Väsby, där den befintliga källsorteringen bedömdes som mindre bra och där 
förutsättningarna för att använda vissa miljörum som kontrollgrupp att jämföra resultaten 
med var goda. Bostadsrättsföreningarna hade sammanlagt 442 lägenheter av varierande 
storlek. 

Då det inte fanns praktiska förutsättningar att använda automatisk datainsamling i detta 
projekt blev resultaten av testerna svårtolkade, och inga signifikanta skillnader mellan nudge-
och kontroll-miljörum observerades på varken kontamineringsgrad eller volym. 

Däremot såg vi i en av föreningarna en liten förbättring (icke-signifikant) i sorteringsgrad i 
nudgerummen vad gäller fraktionerna brännbart och wellpapp. 

Viktiga lärdomar som projektgruppen tar med sig efter dessa tester är bl.a. att användaren av 
databasen sannolikt behöver ett bredare stöd, både vad gäller att välja ut konkreta 
evidensbaserade nudgar men också guidning i hur man jobbar med nudging och mätning i 
praktiken. Utifrån detta har vi tagit med oss och sammanställt punkter för hur databasen kan 
vidareutvecklas för att det ska bli så enkelt som möjligt för användaren att genomföra 
nudgarna från start till slut med hjälp av databasen. 

Den viktigaste lärdomen för framtida nudgingprojekt med bostadsrättsföreningar där 
förvaltaren vill arbeta med nudging är att inte förutsätta att föreningarna vill delta. I detta 
projekt påverkades projekttiden på grund av detta vilket resulterade i att antalet 
observationer i mätdatan blev mindre än önskat vad som hade behövts samt att ordentlig 
instruktion för mätpersonal försvårades. En lärdom är att i så hög utsträckning som möjligt 
använda automatisk datainsamling, antingen viktsiffror från entreprenadbolagets fakturor 
eller specialanpassad mätutrustning som finns på marknaden. 

Andra delar som projektet resulterat i 

Delar som tagits fram efter konstaterat behov under projektets gång är bl.a.: 

• Guide för hur användaren av databasen kan arbeta steg för steg för att planera, 
implementera, genomföra och mäta nudgen/nudgarna. 

• Protokoll för mätning av kontamineringsgrad av avfallet i avfallskärl och uppfyllnad av 
avfallskärl för källsortering 

• Tips/guide vid mätning av källsorteringsnudge 
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• Guide för hur en nudge beskrivs i databasen vad som ska inkluderas. Detta har använts 

i arbetet när Energikontoret i Mälardalen tog fram underlag för de beteendeinsatser 
som energikontoren genomfört. 

• Nyhetsbrev för databasen med uppdateringar om aktuella nudgar kopplade till 
energieffektiv vardag har tagits fram och testats för utvalda användare. 

• Enkät för hyresgästerna om deras källsortering och attityd till källsortering 

Projektet har även mynnat ut i fler samarbeten inom nudging för förbättrad återvinning och 
källsortering i miljörum. 

Kommersialiseringsfrämjande aktiviteter 

Det har som nämnts ovan funnits stort intresse under hela projektets gång för att få 
information om databasen och möjlighet att ta del av detta digitala verktyg. Detta ser vi då 
bl.a. ca 50 personer från olika organisationer har signat upp sig som beta-testare och ca 30 
organisationer har deltagit i dialog om att använda verktyget eller har börjat använda 
verktyget. 

Databasens innehåll, användarvänlighet och prissättning har validerats i samarbete med 
målgrupperna. Med hjälp av användartesterna har vi bl.a. fått värdefulla ideér för vidare 
utveckling av databasens sökfunktion, möjlighet att enkelt hitta tillbaka till specifika nudgar 
samt vilka delar i innehållet som användaren har mest nytta av och som bör lyftas fram 
ytterligare. 

Insikter och lärdomar från projektet har implementerats i företagets affärsplanering där 
framförallt Sustainable Business Model Canvas har använts som verktyg. Detta arbete har 
även innefattat framtagande och uppdateringar av en Go-to-market-strategi, tillväxtplan, IPR-
strategi, kapitalbehov och finansieringsplan. 

I detta arbete har olika betalningsmodeller och prisstrategier utvärderats, där den modell som 
verkar mest gångbar är en prenumerationsmodell. 

Som en del av affärsplaneringen har en undersökning av internationell potential inletts och 
kravställande från internationella organisationer har inhämtats. 
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Diskussion 

Vi står idag inför stora klimatutmaningar där våra beteenden kopplade till 
energieffektivisering spelar en stor roll för att klara av att hålla ett fungerande och hållbart 
energisystem både nu och i framtiden. Behovet av energi kommer sannolikt inte att minska, 
snarare tvärtom, vilket gör att det är viktigt att vi agerar hållbart och lär oss att anamma mer 
hållbara beteenden redan nu. 

Därför finns det stor potential och betydande nytta av en digital nudgingdatabas, som lyfter 
evidensbaserade lösningar och som bygger på forskning som redan finns, för att underlätta 
för fler människor att agera mer hållbart. Det finns en vilja att praktiskt arbeta mer med 
nudging hos såväl bl.a. energikontor, kommunala energi- och klimatrådgivare och 
fastighetsägare och det finns mycket kunskap inom området. Databasen i detta projekt blir ett 
viktigt verktyg för att kunna överbrygga gapet mellan teori och praktik, och tillgängliggöra 
forskningsresultat så att de kan appliceras i samhället. 

Projektet har påverkats betydligt av COVID-19 vilket orsakade begränsningar i bl.a. resurser, 
personaltillgång och tidplan för projektet. Trots detta har det dock funnits ett stort intresse 
och behov hos målgrupperna för verktyget som synts redan från projektstart. Det har även 
funnits ett stort intresse att sprida kännedom om projektet och verktyget, vilket kommer 
fortsätta även efter projekttiden. Detta hjälper till att bekräfta vikten av databasen och värdet 
som finns i verktyget. 

Testerna i verkligheten har kunnat genomföras och har lett till betydande lärdomar både för 
hur databasen kan hjälpa fler att genomföra just den testade nudgen men framförallt har 
testet i verkligheten tillsammans med användartesterna visat vilket bredare stöd som 
användaren av databasen behöver för att få ytterligare nytta och värde av databasen. 

Under projektets gång har vi fått viktig kunskap om vad användaren behöver för att kunna 
genomföra en nudge från databasen själv från start till slut och validering av behovet som 
målgrupperna har av denna typ av verktyg. Vi vill även lyfta värdet projektet haft av att arbeta 
kollaborativt för att identifiera och bedöma nudgar och deras potential till 
beteendeförändring och nytta för målgrupperna. 

Resultaten kan med stor sannolikhet bidra till viktiga energibesparingar i framtiden då 
databasen används av fler och lärdomar från projektet implementerats i databasen. 

Vi hoppas framöver kunna genomföra vidare utveckling av både teknik och innehåll. 
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Publikationslista 

För att skapa kännedom om och intresse för databasen, och därigenom möjliggöra en större 
beteendeförändring för en energieffektiv vardag, har en rad spridningsaktiviteter genomförts 
inom projektet. 

Energikontor i Mälardalens och HSBs nätverk har varit viktiga kanaler för att kunna genomföra 
spridningsinsatserna. Även Nudgds nätverk Nudging Sweden har varit en viktig kanal för 
spridning. 

Nedan finns ett urval av spridningsinitiativ. 

Seminarier & webbinairier 

• 24 föreläsningar, webbinarier och presentationer för över 2000 deltagare.

• 10 workshops och kurser för över 250 deltagare.

Nyheter, artiklar & hemsidor 

• Design för energieffektiv vardags hemsida
o https://designforenergi.se/portfolio/digital-databas-med-goda-exempel-pa-

nudging-for-energieffektiv-vardag/
o https://designforenergi.se/home/om-design-for-energieffektiv-

vardag/konferenser/arskonferens-2021/
o https://designforenergi.se/en-knuff-i-ratt-riktning/

• Nyhetsbrev Nyheter om Nudging i februari 2021
• Nudgds hemsida

o https://nudgd.se/news/exempel-pa-nudging-for-en-energieffektiv-vardag/
• Energikontoret i Mälardalens hemsida

o https://energikontor.se/projects/nudging/
o https://energikontor.se/events/nudging-som-verktyg/

• Fagerhult Innovator: https://www.fagerhult.com/innovator/changing-habits/

Sociala medier 

• Change now, Youtube: https://youtu.be/b_DMOATGwIY?t=838
• Instagram: Inlägg 30, räckvidd 8485 samt 311 interaktioner
• Facebook: Inlägg 7, räckvidd 873, samt 56 interaktioner
• LinkedIn: Inlägg 3, räckvidd 422 samt 3 interaktioner
• Inlägg på We Don´t Have Time: 3 inlägg, interaktioner 142, 3500 följare

https://youtu.be/b_DMOATGwIY?t=838
https://www.fagerhult.com/innovator/changing-habits
https://energikontor.se/events/nudging-som-verktyg
https://energikontor.se/projects/nudging
https://nudgd.se/news/exempel-pa-nudging-for-en-energieffektiv-vardag
https://designforenergi.se/en-knuff-i-ratt-riktning
https://designforenergi.se/home/om-design-for-energieffektiv-vardag/konferenser/arskonferens-2021/
https://designforenergi.se/portfolio/digital-databas-med-goda-exempel-pa-nudging-for-energieffektiv-vardag/
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Exempel på inlägg i sociala medier 

Referenser, källor 

https://smartnudges.com 

Bilagor 

Slutrapport 1302-admin-bilaga.pdf 

https://smartnudges.com
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