KURSUS

MASTERCLASS I
NUDGING

”

Masterclass i Nudging hos iNudgeyou har en faglig
og videnskabelig tyngde, som ellers godt kan være
en mangelvare inden for feltet. Jeg har fået en
grundig introduktion og værktøjer, jeg rent faktisk
har mulighed for at sætte i spil på min egen
arbejdsplads.
Hvis man vil blive reelt klogere på nudging, er
iNudgeyou det helt rigtige sted at starte.
Gunvor Winther Hvidtfeldt
Specialkonsulent, Banedanmark

”

Masterclass i Nudging har givet mig indsigt i de
nødvendige redskaber der kræves for at begynde at
diskutere og implementere nudging i min
organisation, som er ansvarligt for sundhedspleje og
offentlig transport for næsten to millioner indbyggere.
Jeg havde en rigtig god oplevelse.
Tomas Ekberg
Chefanalytiker, Region Västra Götaland Sverige
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MASTERCLASS
I NUDGING
Et kursus for dig der søger indsigt og konkrete redskaber, til at
flytte adfærd i praksis.

De sidste 40 års adfærdsforskning har vist, at vi mennesker ikke er fuldt ud
rationelle, vi bevæger os ikke nok – hverken på arbejde eller i fritiden, vi
undervurderer hvor lang tid arbejdsopgaver tager, og vi køber ting, vi ikke har
brug for, for penge vi ikke har.
Valg, både af den gode og dårlige slags, træffes af alle mennesker, alle steder og til
alle tider. Om det måtte være på arbejdet, i hjemmet, i supermarkedet eller dén ene
dag om året, du vælger (ikke) at udfylde din selvangivelse. Adfærd berører alle,
hvorfor indsigt heri kan have afgørende betydning for langt de fleste brancher og
jobtyper.
Nudging, eller dét nogen ville kalde for adfærdsdesign, er en metode til at ændre
menneskelig adfærd i en hensigtsmæssig retning uden brug af pisk, gulerod eller en
løftet pegefinger. I stedet anvender man aktivt viden om menneskers irrationalitet, til
at påvirke deres adfærd.
Til kurset får du en omfattende indføring i den grundlæggende teori, der ligger bag
nudging, og du får konkrete nudging-værtøjer, så du selv kan komme i gang med at
anvende tilgangen i dit eget arbejde.
Igennem hele kurset vil teorier og redskaber blive bakket op af forklarende cases fra
det virkelige liv. Dette for at sikre et relevant, inspirerende og virkelighedsnært
kursus.

Hvis du ønsker at opnå en bedre forståelse for menneskelig
adfærd, og i forlængelse heraf hvordan man udvikler effektive
nudge-løsninger, der guider mennesker ud fra deres bedste
interesse, så er dette et kursus for dig.
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KURSUSINDHOLD
iNudgeyou tager dig og dine medkursister igennem tre interaktive kursusdage,
hvor oplæg går hånd i hånd med øvelser – alt sammen for at skabe de bedste
rammer for læring, der i sidste ende sikrer dig kompetencerne til selv at
facilitere adfærdsforandringer i dit eget arbejde.

FØR KURSUSSTART
Allerede en uge inden kurset påbegyndes, får du tilsendt forberedende kursusmateriale,
der vil sikre dig det bedst mulige udgangspunkt for at lære, hvordan du selv arbejder
med nudging.

HVAD ER NUDGING?
Kurset indledes med, at du får en indføring i, hvad nudging er, og ikke mindst hvad det
kan bruges til.
Som du vil lære på kurset, er der en lang række psykologiske faktorer, som hver dag
påvirker vores adfærd. Disse faktorer medfører ofte det vi kalder adfærdsproblemer,
hvilket er adfærdsmønstre, hvor folk gør noget andet end dét, de har god grund til at
gøre set fra deres eget perspektiv.
Nudging er en tilgang, hvor man løser adfærdsproblemer ved aktivt at
benytte viden om den menneskelige psykologi.

KURSUSINDHOLD
BASIC©
En central målsætning ved denne masterclass er at udstyre dig med know-how og
redskaber, der gør dig i stand til at anvende teorien om nudging i praksis.
Derfor får du en omfattende indføring i og hands-on erfaring med BASIC©, der er den
procesmodel vi anvender i vores eget arbejde.
BASIC© indeholder redskaber til at:

✓

identificere og konceptualisere relevante adfærdsproblemer,

✓

analysere identificerede adfærdsproblemer,

✓

identificere relevante nudge-løsninger,

✓

måle effekten af en løsning og til sidst

✓

facilitere en struktureret implementering af effektive nudge-løsninger.

Denne indføring i BASIC© og de tilhørende værktøjer vil styrke din forståelse for
anvendt nudge-teori, og gøre dig i stand til at facilitere strukturerede adfærdsændringer
– ikke kun i teori, men også i praksis.
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KURSUSINDHOLD
FRA PROBLEM TIL LØSNING
En læge ville aldrig udskrive medicin uden først at undersøge patienten. På samme
måde giver det ikke mening at udvikle nudges, før man forstår, hvorfor den
problematiske adfærd opstår – ingen behandling uden diagnose.
Netop derfor vil du på dette kursus få en indføring i konkrete redskaber, til at forstå
adfærdsproblemer og udpege passende løsninger.
Du får altså en værktøjskasse, der gør dig i stand til at analysere adfærdsproblemer og i
forlængelse heraf vælge en passende ”medicin”.

ER NUDGING MANIPULATION?
En af de mest udbredte bekymringer omkring den praktiske anvendelse af nudging er,
at tilgangen vil blive brugt af meningsdannere, arbejdsgivere og andre mennesker i
magtfulde positioner, til at manipulere borgere, ansatte eller forbrugere.
Når du selv går i gang med at bruge nudging, vil du derfor med stor sandsynlighed
komme til at stå i en situation, hvor du skal forsvare tilgangen og svare på om det er
manipulation.
På denne masterclass klæder vi dig på, til at kunne vurdere og svare på, hvorvidt et
nudge kan kategoriseres som manipulation eller ej.

Igennem hele kurset vil forklarende cases understøtte de teorier og
redskaber du præsenteres for. Dette for at sikre et relevant,
inspirerende og virkelighedsnært kursus.
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UDBYTTE

✓

Indsigt i kernekoncepter indenfor nudging og adfærdsvidenskab.

✓

Kendskab til de psykologiske teorier, der understøtter nudging.

✓

Kendskab og træning i procesværktøjet BASIC©, udviklet af iNudgeyou.

✓

Indføring i værktøjer til at identificere og konkretisere
adfærdsproblemer.

✓

Dybdegående indføring i værktøjer til at diagnosticere og forstå
adfærdsproblemer.

✓

Indgående forståelse for værktøjer til at udvikle skræddersyede nudges,
der passer til adfærdsproblemet.

✓

Kendskab til hvordan nudging kan anvendes i virkelige sammenhænge,
og hvordan effekterne af nudges kan testes og måles ordentligt.

✓

Kendskab til nudging og etik, og hvornår nudging kan betragtes som
manipulation.

✓

Undervisning af kompetente undervisere, der er uddannede inden for
adfærdsvidenskab, og som hver eneste dag arbejder med nudging i
praksis hos en af verdens førende nudge-enheder.

✓

Et kursusdiplom der viser den viden og de færdigheder, du har lært på
kurset.
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DELTAGERPROFIL

Hvem kan deltage i kurset?
Vi har mødt mange forskellige jobtitler på vores masterclass i nudging; fra
kampagnekoordinatoren over folkeskolelæreren til lederen.
Vi vil derfor tillade os at påstå, at denne masterclass er for alle. Så længe du er
interesseret i at lære, hvordan nudging kan anvendes i netop dit arbejde, tør vi godt
love (i al ydmyghed), at dette er kurset for dig.

Forudsætninger for deltagelse
Kurset er både relevant for dig, der tidligere har stiftet bekendtskab med nudging, og dig
der er helt ny. Det eneste krav er, at du skal være klar på at blive udfordret.

?

iNudgeyou

Er du i tvivl om kurset er noget for dig,
er du altid velkommen til at kontakte
mig via: caroline@inudgeyou.com

Med venlig hilsen
Caroline
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PRAKTISK
INFORMATION

Sted: København
01

Kr.

05.-07. november 2018

10.500 ex. moms
inkl. forplejning og materialer

Mad og drikke vil blive serveret gennem
hele dagen af restaurant søren k, et
skandinavisk brasserie, og stolte indehavere
af en BIB Gourmand i Michelin Guiden.

9.00 – 17.00 (alle dage)

Den Sorte Diamant

?

Søren Kirkegaard Plads 1
1221 København K

Har du spørgsmål vedrørende kurset,
står Caroline klar til at svare på dem alle:
caroline@inudgeyou.com

TILMELDING:
http://inudgeyou.com/da/kurser/masterclass/
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UNDERVISERE

PELLE GULDBORG HANSEN
CE, iNudgeyou
Pelle er adfærdsforsker på Roskilde Universitet og har arbejdet i
flere år med implementering af adfærdsøkonomi – især ’nudgeinterventioner’ – inden for en bred vifte af områder og industrier.
Pelle er dertil direktør af Dansk Nudging Netværk og er medstifter af
The European Nudge Network.

MIA SIMONE MALTHESEN
Daglig leder, iNudgeyou
Mia er daglig leder af iNudgeyou, hvor hun har fokus på nudging i
den offentlige sektor, forsøgsdesign, metode og statistik i
projektarbejdet. Hun har forestået flere store projekter for
eksempelvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsstyrelsen
og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

EVELINA GUNNARSSON
Adfærdsanalytiker, iNudgeyou
Evelina er researcher hos iNudgeyou og arbejder primært med
nudging inden for den offentlige sektor. Evelina har en særlig
interesse for bæredygtighed og er dertil ansvarlig for Det Svenske
Nudging Netværk. Evelina har bl.a. arbejdet sammen med
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SKAT.
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OM iNudgeyou
iNudgeyou er en forskningsvirksomhed, der blev etableret i 2010. Vi er
specialiseret i anvendt adfærdsforskning med det ene mål at udvikle og
kommunikere evidensbaserede strategier med pro-sociale formål.

Efter 7 års meget hårdt arbejde betragtes vi i dag som en af de førende ’nudge-enheder’ i
verden. Internationalt har vi rådgivet og forestået rapporter m.m. for OECD, Verdensbanken,
og Europa-Kommissionen. Vores erfaringer spænder over en bred vifte af eksperimenter og
projekter, der dog alle har den fælles komponent at undersøge og udvikle strategier og
indsigter til pro-sociale adfærdstiltag.
I den mere farverige ende af skalaen har vi både prøvet at styre supermarkeder sammen
med en dansk minister, sejlet med supertankere i forbindelse med udviklingen af Maersk
Line’s AM-sikkerhedsstrategi 2015 ”SAFE”, udviklet og implementeret nye og mere effektive
boardingprocedurer for flyselskaberne SAS, Emirates og Norwegian, bistået med
indretningen af Københavns Lufthavns nye Finger C samt kortlagt månedsvis af rygeadfærd
i det københavnske natteliv.
I den tungere ende har vi igennem en årrække forestået en lang række eksperimenter,
projekter, research og undervisning sammen med bl.a. Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Miljøstyrelsen, Finanstilsynet, SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering, Københavns Kommune, Nordisk Ministerråd, OECD, Verdensbanken,
Europa-Kommissionen, m.fl.
I iNudgeyou arbejder vi aktivt med at udbrede kendskabet til og interessen for
adfærdsforskning. Dertil støtter vi aktivt Det Danske Nudging Netværk og Det Europæiske
Nudging Netværk gennem medlemskab samt donation af arbejdstimer, research og
forskning.
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VI HAR BLANDT ANDET UNDERVIST
MEDARBEJDERE FRA DISSE VIRKSOMHEDER

International Committee
of the Red Cross

Flemish Government

Tel Aviv Municipality

University of Bologna
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