ADFÆRDSDESIGN SOM METODE
TIL AT SKABE FORANDRINGER

Workshop om adfærdsdesign og
nudging
Afholdes: 21/05-2019 - MLDK

Når din organisation ønsker at omsætte strategi til handling, handler det i høj
grad om at implementere nye kundeorienterede værktøjer og måder at løse
interne opgaver på. Det er værktøjer, der gør det nemt at fokusere og udvikle
gode løsninger til at ændre vaner på daglig basis. Vi ser en stor tendens til, at vi
overvurderer vores evner i forhold til forandringsvillighed i praksis. Selv om vi
ønsker at gøre tingene anderledes, er det sjældent, at vi lykkes i praksis. Denne
tendens kan sætte en stopper for effektiv strategiimplementering.
På workshoppen får du nogle konkrete værktøjer og metoder til, hvordan du ved
hjælp af aktiv brug af adfærdsdesign og nudging kan skabe forandringer, der har
både intern og ekstern værdi.
Workshoppen er lavet i samarbejde med Adfærdsdesigner og Nudgingekspert
Sille Krukow, der har stor erfaring med at hjælpe både nationale og internationale
virksomheder med at skabe forandringer.
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Adfærdsdesign som metode til at skabe forandringer
Afholdes den: 21/05-2019 - København

Dagens program
Kl. 09.00 - 09.30

Velkomst og fælles introduktion

Kl. 09.30 - 10.10

Adfærdsdesign og nudging
- Teoretisk introduktion til begreberne samt til menneskelig adfærd
- Indsigter og metoder til udvikling af nudgeløsninger

Kl. 10.10 - 10.20

Kaffepause

Kl. 10.20 - 10.50

Praktiske caseeksempler
- Gennengang af relevante praktiske cases og eksempler, hvor adfærdsdesign er
blevet anvendt til at skabe målbare adfærdsforandringer.

Kl. 10.50 - 12.00

Øvelse 1: Specificering af udfordringer og adfærdsmål
- Specificering af udfordringer og definition af adfærdsmål.

Kl. 12.00 - 12.30

Frokost

Kl. 12.30 - 13.45

Øvelse 2: Identificering af barrierer
- Introduktion til sociale, psykologiske og fysiske barrierer
- Identificering af barrierer i forbindelse med adfærdsmål

Kl. 13.45 - 14.00

Kaffepause

Kl. 14.00 - 15.30

Øvelse 3: Udvælgelse af adfærdsprincipper til forandring
- Introduktion til adfærdsprincipper
- Udvælgelse af principper til at overkomme de identificerede barrierer
- Idéudvikling af nudgeløsninger: formgivning og placering af adfærdsprincipper

Kl. 15.30 - 16.00

Opsamling og afrunding
- Evaluering
- Udlevering af kursusbevis
- Tak for denne gang

