
Hold ud!
- Fiasko er altid en mulighed
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Tomme øldåser 
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    Taxa Kort til unge 
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10 FARLIGE ÅR 

ADFÆRDSDESIGN 
          Henrik Dresbøll    
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DAGENS PROGRAM 

1.  HVAD ER PROBLEMET – ET SPØRGSMÅL. 

2.  15-24 ÅR – TO VERDENER/2 MÅLGRUPPER? 

3.  3 VEJE TIL ADFÆRD HOS DE TO MÅLGRUPPER 

4.  7 PRINCIPPER DU KAN BRUGE I MORGEN 
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Mål 
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Et trafiksikkert Danmark 

Halvering af  dræbte inden 2020



/KL7 

Problem 
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Hvad gør vi, når vi ikke kan ændre de unges 
holdninger, kommunikation ikke trænger 
ind, lovgivning ikke findes og biologien 
styrer og modtagerne tror, at de er 
udødelige? 

Fokusér på adfærd
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Modtager 
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En ung krop i en ung hjerne 

Fokus på 14-24 årige
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Hvad gør vi så? 
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TRE VEJE 

TIL ADFÆRD 

Markedsføring 

Budskab 

Kanaler 

Emotion 

MARKETING 

Netværk 

Involvering 

(Sociale) medier 

Debat 

DIALOG 

’Nudging’ 

Handling 

Platforme 

Evidens 

ADFÆRDSDESIGN 
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LIDT OM JER 
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Fra content til kontekst 
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”9 ud af 10 
i dit post-
nummer 
betaler til 

tiden” 

”Over 93% i 
din gade 
betaler til 

tiden” 

79% 83% 

”94% 
betaler til 

tiden” 

”Vi kan 
sagsøge 

dig” 

73% 68% 

Flyt mennesker i grupper 
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Hvad er der med den adfærd? 
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FORESTILLING 
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VIRKELIGHED 
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Budskab Holdning 

Adfærd 
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Budskab Holdning 

Adfærd 



”Adfærdskampagne” 



/KL7 1.  Hvilken adfærd skal påvirkes? 

2.  Hvis adfærd skal påvirkes? 

3.  Hvor kan adfærden påvirkes? 

4.  Hvornår kan adfærden påvirkes? 

5.  Hvordan kan adfærden påvirkes? 

6.  Hvordan kan adfærden dokumenteres? 

7.  Hvordan kan ændringer dokumenteres? 

8.  Hvordan kan ændringer kommunikeres? 

9.  Hvordan kan ændringer skaleres? 

10. Hvordan kan adfærden forankres? 
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HVORDAN GØR MAN DET? 
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1.  Vi skal kende de præcise målgrupper og den præcise 
adfærd for at ramme rigtigt med budskab og tiltag 

2.  Vi skal kende norm, for at kunne lave sociale nudges 

3.  Vi skal have adfærd og effekt at kommunikere på 

4.  Vi skal kunne sammenligne effekt af tiltag på tværs 

5.  Vi kan bruge brugerindsigt til målrettede budskaber 

6.  Vi kan styrke oplysning med relevans og aktualitet  

7.  Vi kan styrke ambassadøreffekt med gaming  

INDSIGT 

HVORFOR? 
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12 kommuner gør det: Safe Days, ungeindsats, 14-16 årige
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FLOW
UNDERVISER FORÆLDRE

DATABASE
ANDRE GRUPPER

GRUPPENUNDERVISER
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Social innovation med gymnasie elever i Svendborg
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Hvordan og hvad skal jeg tage 
med hjem? 
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HVORFOR 

ADFÆRDSDESIGN? 

Effekt: Præcision og uden om ’støjen’ 

Pris: Ingen omveje til adfærd 

Læring: Evidens som motor 
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Test, Learn, Adapt:
Developing Public Policy with
Randomised Controlled Trials

Laura Haynes

Owain Service

Ben Goldacre

David Torgerson

Lav kontrolgruppetests 
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77 principper 

1. Shut up. Vi er så vant til gimmicks og støjresistente, at nøgtern, 
evidensbaseret kommunikation giver opmærksomhed 

2. Team up. Udnyt netværk og ambassadører: De vil gå langt, hvis det 
er personligt og/eller alment relevant og seriøst 

3. Gear up. Teknologi pirrer nysgerrighed, giver indsigt og anledning til 
kommunikation, PR og PA 

4. Build up. Det nære eller velkendte er velegnet til mobilisering. Gå 
nationalt, når det fællesmenneskelige er etableret 

5.  Open Up. Gå udforskende til værks. I har ikke svarene endnu. 
6.  Sum up. Sammentænk indsatser og opnå både indsigt, relationer, 

kommunikation og forretningsudvikling.  
7. Non stop. Byg videre og opnå større værdi af investeringen og effekt 
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?  ! 
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TAK FOR NU 

henrik@KL7.DK 
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