
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Nudging – medvetna strategier för att förändra 
konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet 
 

Tid Onsdag 18 maj 2016 kl 14–16  

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 12 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 16 maj, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens Donation 

 

Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar i Sverige och globalt. FN:s mål för hållbar utveckling 

med Agenda 2030 är uppfordrande och åtgärder från politiskt håll liksom från näringslivets sida 

räcker inte, utan måste kompletteras med att påverka individers beteenden i mer hållbar riktning.  

Nudging kallas metoder som utvecklas för att försiktigt ”knuffa” konsumenter mot ändrade 

beteenden utan att de själva är medvetna om det och utan att deras värderingar behöver förändras 

på något grundläggande sätt. Nudging används bland annat för att göra det enkelt för människor att 

välja det som är bäst för planeten eller den egna hälsan i en given situation.  

I flera länder knyts nu beteendevetare och forskningsorgan till myndigheter och företag för att 

utforma nudgingstrategier och policies inom skilda områden som trafiksäkerhet, mat, hälsa och 

hållbarhet, pensionsplanering och återvinning.  

Nudging är ett spännande område som uppmärksammas allt mer. Under den här eftermiddagen får 

vi del av kunskapsläget och praktiska exempel på hur nudging används och vad det resulterar i.  

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Nudging – medvetna strategier för att förändra 
konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet 
Onsdag 18 maj 2016 
 

 

Moderator Lennart Wikström, chefredaktör, ledamot KSLA 

 

13.30 Samling och registrering 

14.00 Välkomna 
Inger Andersson, ordförande, KSLA:s Kommitté för livsmedelsproduktionens 

värdekedja, mervärden och konkurrenskraft 

14.15 Vad är nudging, vem använder det och varför?  
Matthias Lehner, PhD, Lunds Universitet 

14.45 Nudging – praktiska exempel och hållbara resultat 

Cathrine Dehli, hållbarhetschef, Nordic Choice Hotels 

15.10 Nudging – ett redskap för myndigheterna? 

Åke Axenbom, agronom, Energimyndigheten  

15.30 Frågor och diskussion 

 

16.00 Avslutning med mingel 
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