
Smart Nudges Library – Digital databas 
med goda exempel på nudging för en 
energieffektiv vardag

Bakgrund till projektet

Vi står idag inför stora klimatutmaningar där 
människors beteenden spelar en stor roll för att 
klara av att hålla ett fungerande och hållbart 
energisystem – både nu och i framtiden. Målet 
med detta projekt har därför varit att ta fram
en digital databas som tillgängliggör goda 
exempel på nudgar och beteendeinsatser och 
som kan underlätta för en energieffektiv 
vardag. Databasen kallas Smart Nudges Library.

Projektet har samlat forskning och 60 goda 
exempel på beprövade beteendeförändrande 
insatser och	tips på hur man använder nudging 
i praktiken. Användning av databasen har 
testats tillsammans med HSB Norra Stor-
Stockholm och sju deltagare från kommuner 
och energikontor. 

Prioriterade målgrupper i projektet var 
fastighetsägare, kommunala energi- och 
klimatrådgivare, regionala utvecklingsledare, 
energikontor samt HSB Norra Stor-Stockholms 
medlemmar och kundföreningar.

Genom föreläsningar, webinarier och 
storytelling har projektdeltagarna spridit 
kännedom om Smart Nudges Library till 
målgrupperna.

Projektet bekräftar att det finns ett stort 
intresse för att arbeta med nudging i praktiken 
och att Smart Nudges Library är ett efterlängtat 
verktyg som kan underlätta för fler att komma 
igång med nudging	för att främja en 
energieffektiv vardag.
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I Smart Nudges Library har nudgar och 
beteendeförändrande insatser inom följande 
behovsområden tillgängliggjorts genom 
projektet:	

•

•

•

•

•

Energiförbrukning

Vattenförbrukning

Källsortering/Återvinning

Motverka matsvinn

Hållbara transporter
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Resultat från projektet

STORT BEHOV AV SMART NUDGES LIBRARY HOS MÅLGRUPPERNA

”Nudgedatabasen är en rik källa att ösa ur. Där finns mängder av       
genomarbetade och beprövade nudges som går att använda rakt av”
– Anders Olsson, Energi- & klimatrådgivare / Energicoach på Eskilstuna kommun

Det finns ett behov och önskan hos målgrupperna att arbeta med nudging i 
praktiken och få verktyg för att enklare kunna påverka beteenden kopplade 
till energieffektivitet.

ÖKA KÄNNEDOMEN OM ATT DATABASEN FINNS

Projektgruppen är överens om att det finns ett 
värde i att fortsatt öka kännedomen om att Smart 
Nudges Library finns. Så att fler får chans att ta 
del av verktyget även efter projektet. 

STEG-FÖR-STEG GUIDE BEHÖVS

Det finns behov av ett kompletterande stöd för användaren 
t.ex. hur man jobbar med nudging i praktiken steg för steg
och hur man mäter effekten av nudgar.

STOR POTENTIAL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

Resultaten kan med stor sannolikhet bidra till viktig 
energieffektivisering i framtiden då Smart Nudges Library 
används av fler och lärdomar från projektet har implementerats.
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Nästa steg efter projektet

Vi ser att Smart Nudges Library är ett viktigt verktyg för att kunna överbrygga gapet mellan teori och 
praktik, och tillgängliggöra forskningsresultat så att de kan appliceras i samhället. Projektet har 
resulterat i viktiga lärdomar för att hjälpa användaren att gå hela vägen från idé till handling, 
genomförande och mätning av sin beteendeinsats.

Projektparterna fortsätter även efter projektets slut att sprida kännedom om Smart Nudges Library 
som verktyg för att underlätta för fler att nå beteendeförändring för en mer energieffektiv vardag.

Ett stort tack riktas till samtliga deltagare i projektet som tillsammans med övriga partners alla har 
bidragit till möjliggörande, utformning och genomförande av projektet.

För dig som vill veta mer 

Vill du också testa Smart Nudges Library? Anmäl ditt intresse här: https://bit.ly/databasen

Boka 30-min digitalt möte med Nudgd för att få veta mer om Smart Nudges Library: 

https://bit.ly/bokaintro  

Är du intresserad av nudging och vill veta mer om metoden? Besök: https://nudgd.se/ 

För mer information	

Natalie Kamra-Kregert	
0763 470 282	
natalie.kregert@nudgd.se

https://bit.ly/databasen
https://bit.ly/bokaintro
https://nudgd.se/
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