
ADFÆRDSPÅVIRKNING I 
KØBENHAVNS KOMMUNE 

KOMMUNIKATIONSCHEF AMANDA JUSTESEN 
TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN



PRES PÅ BYEN OG AMBITIØSE POLITISKE MÅL

Vi skal derfor hjælpe københavnerne med at ændre 
handlinger og vaner i hverdagen
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BRUG FOR NYE METODER

Det ændrer ikke (nok) adfærd (kun)
at kommunikere mere eller højere



CASE: BIO-AFFALD

• Ressource- og affaldsplan 
2018 (RAP18): 45 % af 
husholdningsaffald skal 
genanvendes i København

• Politisk beslutning: hurtig 
udrulning af ny bioaffalds-
ordning i hele byen i 
efteråret 2017



FORUNDERSØGELSE: BIOAFFALDETS REJSE 





#mitbiotip



FORUNDERSØGELSE: BIOAFFALDETS REJSE 



KONKLUSIONER

• Det skal være nemt at gå til

• Det skal være nemt at forstå 

• Det skal give mening
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REFLEKSIONER PÅ BAGKANT

• Afgørende at få defineret adfærdsbarrierer

• Endnu nemmere at gå til og forstå, end man 
tror. Test! 

• Set-up til at håndtere (mange) spørgsmål

• Effektfuldt med mange kanaler i spil – og en 
komprimeret indsats over forholdsvis kort tid

• On location kommunikation rykker (især 
køkkenspanden) – nudge og synlighed 

• Myterne skal tages alvorligt og håndteres. 
Brug for endnu mere meningsskabelse

• Målgruppen kan sagtens engageres. Arbejde 
videre med social proof

• Mere differentiering af målgruppen



SERVICEDESIGN 
KAN NOGLE GANGE
TRUMFE ORD
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OG – FORTSAT OGSÅ 
RÅ INFORMATION



”

God forretningsforståelse     Nær kommunikation     Marbejdernes viden og input mere i 
spil     Videndeling og koordinering

LÆRING SOM K-FOLK

• Udfordre vores egen faglighed: dynamik mellem 
kommunikation og servicedesign 

• Større krav til indsigt i/samspil med andre 
fagligheder – mindre patent på kampagner 

• Få et fælles sprog og mind-set i organisationen 

• Prøv det af! Tænke samme greb ind i mindre 
kommunikationsudfordringer – også i intern 
kommunikation

• Basis virker - behøver ikke være glitter og gøgl
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TRE GODE RÅD:

1. Find ud af, hvorfor dine brugere ikke gør, 
som I gerne vil have dem til

2. Bryd det ned i mindre projekter og test, test, test

3. Tænk i triggers og timing


