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STYRK GRØN MOBILITET  - BRUG 
PSYKOLOGISK INNOVATION OG FOKUSER 
PÅ MENNESKELIG ADFÆRD 
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Hej!
Mit navn og er 
Henrik Dresbøll. 
Jeg er 
adfærdsdesigner 
og jeg har en 
bekendelse: 
gennem mere end 
20 år har jeg gjort 
menneskers 
irrationelle sider til 
min levevej. 
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FOKUS DE NÆSTE 29 MIN 

I DAG
 SKAL VI TALE 
OM ADFÆRD 
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PSYKOLOGISK 
INNOVATION KAN

BOOSTE
GRØN 

MOBILITET
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95% AF ULYKKER I 
TRAFIKKEN 

SKYLDES 
MENNESKELIGE 

FAKTORER
(DET GÆLDER OGSÅ FOR  MILJØ & TEKNOLOGI)
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MEN….
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...VI FORSØGER AT 
LØSE 

PROBLEMERNE 
TEKNISK, 

RATIONELT OG 
FYSISK
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Hjernen er udviklet 
til et knaphedsmiljø
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INDRE YDRE
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“Imorgen gør vi 
det.”

Vi er 
forudsigeligt 
irrationelle



● Grøn mobilitet handler om at sikre, at alle har mulighed for at 
vælge et grønt transportmiddel. 

● Grønne transportmidler indbefatter cykler, fodgængere, kollektiv trafik, 
delebiler, el- og brint biler.

Udfordringer ved omstillingen til grøn 
mobilitet:
● Status quo bias: Vi overvurderer 

kvaliteten af vores nuværende situation, 
ifht alternative scenarier. 

● Loss aversion: vi overvurderer tab og 
undervurderer potentielle gevinster

● Availability heuristic: vi overdriver 
enkelte negative udkom, fordi de er i 
vores umiddelbare hukommelse

● Vaner: Vi er vanedyr, og gør bare det vi 
plejer!



Udfordringer ved omstillingen til grøn 
mobilitet:
● Status quo bias: Vi overvurderer 

kvaliteten af vores nuværende situation, 
ifht alternative scenarier. 

● Loss aversion: vi overvurderer tab og 
undervurderer potentielle gevinster

● Availability heuristic: vi overdriver 
enkelte negative udkom, fordi de er i 
vores umiddelbare hukommelse

● Vaner: Vi er vanedyr, og gør bare det vi 
plejer!

Grøn mobilitet handler om sænke barren for at 
komme igang, synliggørelse og opfattet 
tilgængelighed
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   PERCEPTION IS REALITY

SÅ SKAL DU ÆNDRE VALGET OG ADFÆRDEN, 
SKAL DU ÆNDRE OPFATTELSEN...
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Måske er verden optimeret med 
fysiske løsninger..

Tekniske 
løsninger

Fysiske 
løsninger

Psykologiske 
løsninger

 

 



Eksempler på psykologisk innovation ...

19

● Lyd: BMW lyder som 6 cylindre men 
kører på 4 cylindre 

● Placebo: E-cigaretter, Koffein fri kaffe, 
● Feedback: Signaler viser  ventetid, tæller 

adfærd
● Planlægning: Giv folk de optimale 

køretidspunkter, at køre på transport - og 
giv dem grøn, gul og rød køretid
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Puf odenseanerne ud på de 2 ring-veje 
- og giv dem opfattelsen af 
fremkommelighed og vis at de kan 
kører rundt om byen 
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Beløn og guide 
ønsket adfærd...



- TRAFIKSIKKERHED:
FART LARMER, SÅ REDUCERES 
FARTEN, SÅ FREMMES 
TRAFIKSIKKERHEDEN

- MOBILITET: 
FREMKOMMELIGHEDEN ØGES, 
HVIS TRAFIKKEN AFVIKLES 
OMKRING VEDTAGET HASTIGHED
 

- MILJØ: BILER, DER KØRER 
LANGSOMMERE, SVINER MINDRE

STØJSVAG KOMMUNE
REDUCER STØJ 
- OG SLÅ 3 FLUER MED ET SMÆK
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EKSEMPLER PÅ 
GRØN MOBILITET 
MED FOKUS PÅ 
ADFÆRD

 



- Træn skolevej

Adfærdsudfordring: Tilflyttere finder det mest trygt 
at bruge bilen til transport, da det er noget de 
kender. Vi vil gerne flytte borgerne fra bil og over i 
grønne transportmidler. 

Adfærdsgreb: Nye borgere er mere sensitive til ny 
information og samtidig er de i forvejen i gang med 
at omlægge deres liv og vaner. Samtidig vil 
nytilflyttede gerne passe ind i den sociale gruppe og 
den norm som er opstillet i kommunen.   

 
Løsning: Ved tilflytning til kommunen, får borgerne et 
katalog med de grønne transportmuligheder i 
kommunen, ex. “I denne kommune rejser vi grønt”. 
Heri er også beskrevet rejsetiden, som ofte kan vise 
sig at være kortere end i bil. 

Effekt: Nytilflyttere brugte deres bil 3,3 % mindre og 
offentlig transport 7,6 % mere, end kontrolgruppen. 



Best practise eksempel fra Tyskland: “The G. M. Intervention”
-  Gør tilflyttere opmærksomme på de grønne mobilitetsmuligheder ved 

indflytningen

Adfærdsudfordring: Tilflyttere finder det mest trygt 
at bruge bilen til transport, da det er noget de 
kender. Vi vil gerne flytte borgerne fra bil og over i 
grønne transportmidler. 

Adfærdsgreb: Nye borgere er mere sensitive til ny 
information og samtidig er de i forvejen i gang med 
at omlægge deres liv og vaner. Samtidig vil 
nytilflyttede gerne passe ind i den sociale gruppe og 
den norm som er opstillet i kommunen.   

 
Løsning: Ved tilflytning til kommunen, får borgerne et 
katalog med de grønne transportmuligheder i 
kommunen, ex. “I denne kommune rejser vi grønt”. 
Heri er også beskrevet rejsetiden, som ofte kan vise 
sig at være kortere end i bil. 

Effekt: Nytilflyttere brugte deres bil 3,3 % mindre og 
offentlig transport 7,6 % mere, end kontrolgruppen. 

Grøn Tilflytter-guide øgede brugen af 
offentlige transportmidler med 7,6%



Best practise eksempel fra Tyskland: “The G. M. Intervention”
-  Gør tilflyttere opmærksomme på de grønne mobilitetsmuligheder ved 

indflytningen

Adfærdsudfordring: Tilflyttere finder det mest trygt 
at bruge bilen til transport, da det er noget de 
kender. Vi vil gerne flytte borgerne fra bil og over i 
grønne transportmidler. 

Adfærdsgreb: Nye borgere er mere sensitive til ny 
information og samtidig er de i forvejen i gang med 
at omlægge deres liv og vaner. Samtidig vil 
nytilflyttede gerne passe ind i den sociale gruppe og 
den norm som er opstillet i kommunen.   

 
Løsning: Ved tilflytning til kommunen, får borgerne et 
katalog med de grønne transportmuligheder i 
kommunen, ex. “I denne kommune rejser vi grønt”. 
Heri er også beskrevet rejsetiden, som ofte kan vise 
sig at være kortere end i bil. 

Effekt: Nytilflyttere brugte deres bil 3,3 % mindre og 
offentlig transport 7,6 % mere, end kontrolgruppen. 



Belgien gjorde 249.000km 
transport grøn!



 Best practise eksempel fra Belgien: “Mine korte ture”
- konkurrence og app til tracking af grøn adfærd

Adfærdsudfordring: Folk tager deres bil, selv når de 
skal transporterer sig korte distancer <5km. 

Adfærdsgreb: 
Sociale normer, social forpligtelse, framing, oplevelsen 
af sammenhold, konkurrence element. 

Løsning: Der afholdes en konkurrence varende én 
måned, hvor folk anspores til at transportere sig til fods 
eller på cykel på de korte distancer. Via en app, kan de 
sætte mål for sig selv, konkurrere mod hinanden og 
tracke hvor meget de har bevæget sig, hvor mange 
penge de har sparet og hvor meget emission de har 
forhindret. Konkurrencer og priser ansporer folk til at 
konkurrere med hinanden. 

Effekt: i 2016 blev 249.000 km. transport flyttet fra bil 
til cykling og gågang gennem konkurrencen.  

    

 
249.600 km
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Gør det tydeligt: 
 Gør det tydeligt hvorfra 

bussen
går og cykelstien starter

Gør det attraktivt: 
Tydeliggør motiver og fordele 

ved den grønne mobilitet

Gør det let:
Lav gode cykelstier, 

parkeringsmuligheder,
placer busstop strategisk  

Gør det socialt
Vis at andre benytter de 

grønne transportmidler og 
knyt det op på den sociale 

identitet

4 adfærdsmæssige greb
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3 anbefalinger
til hvordan
Furesø Kommune
kan arbejde med
adfærd i grøn mobilitet 
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FOKUSER PÅ  
OPFATTELSEN SOM 

VINDUE TIL NY 
ADFÆRD - OG GØR 
DEN LET, SOCIAL, 

TIMET & ATTRAKTIVT 
1
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 DESIGN OG UDVIKL 
OMGIVELSER OG 

MILJØER, DER  
TILBYDER 

   BORGERNE       
MULIGHEDER 
FOR AT AGERE 

2
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FØRST I 
KONTEKSTEN 
LÆRER VI OM 

ADFÆRDEN, SÅ 
TEST, LÆR & 

TILPAS
3
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        TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

GOD 
HANDLELYST!


