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Människor agerar inte i enlighet 
med sitt eget intresse

• De flesta lönsamma åtgärder för 

energieffektivisering förblir ogjorda

• Ändrade resvanor skulle ofta vara bra för 

plånboken, hälsan och samvetet

Vad man vill, vad man gör,  och vad som är i 

ens intresse är olika saker!



Får / bör myndigheter påverka?



Men goda råd vill man gärna ha

Vilken är bäst?

Auktoritet



Energimyndighetens 
uppdrag och mål
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Energieffektivitet

1.
Ekodesignkrav:

Antal produkter
2.

Energimärkning:

Sätter betyg på 

resten – ingen vill 

ha dåligt betygTar bort de 

sämsta 

produkterna

3. 

Upphandling

-> Spjutspetsprodukter

Produkter - systematiskt angreppssätt
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Nudgar Energimyndigheten? –
exemplet energieffektiva produkter

• Före köpet

– Förbjud det sämsta

– Stimulera produktutveckling och innovationsupphandling

– Intressera handlaren för att exponera det bästa

– Intressera kunden för energieffektivitet

– Erbjud möjligheter att lära sig mer

• Vid köpet

– Få kunden att välja det bästa 

• Vid användningen

– Få kunden att använda produkten ekonomiskt



Energimärkning – ett gott exempel 
på nudging
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Några exempel på omständigheter som 

gör det lätt att göra energisnåla val

• Kranar (armaturer) som bara spolar hett när 

man håller kranen i ändläget

• Närmare till hållplatsen än till bilparkeringen

• Apparater som ställer av sig själva efter en 

viss tid

• Man är välinformerad och engagerad

• Närvarostyrd belysning, ventilation mm
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Tester på webben 

• Du kan jämföra testresultat för produkter 

från olika tillverkare

• Fritt tillgängliga 

• Icke kommersiell – oberoende information 



Tester på webben är populära 

• Testerna tillhör Energimyndighetens mest 

välbesökta webbsidor. 

• Ca 400 000 besökare per år. 



Hållbar stadsutveckling & 
mobility management

• Stadsplaneringen bestämmer stadens energi-

prestanda, Mobility management påverkar vanor



Hållbar stadsutveckling & 
mobility management – exempel

• Linköping – ”Smarta resan”:

– Reflektera över hur du reser och gör medvetna val

– Testa elcykel

– Gå och cykla till skolan

– Testa att åka kollektivt

• Uppsala – ”Spjutspetsar Mobility Management”:

– Resvaneundersökning

– Riktade kommunikationsinsatser

– Uppmuntra fler att ta cykeln – ”Hojometern”

– Uppmuntra fler att pröva kollektivtrafik – gratis busskort



Frågetecknet i rubriken: 

Är nudging ett [lämpligt] redskap 
för myndigheterna?

• Nudging är inte nytt! Bara ordet!

– Försäljare har kunnat detta i alla tider

• Reklam och ”manipulering” problematiskt

– Vi vill att målgrupperna ska fatta välavvägda och 

rationella beslut utifrån sin egen situation

– Lärande och kapacitetsutveckling är centralt

– Nudgingens plats är begränsad 

– Men vi ska låta oss inspireras i utvecklingen 

av styrmedel m fl åtgärder!
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TACK!
Och trevlig 

sommar!


