INBJUDAN: Frukostseminarium 20 september

Kan nudging bidra till bättre
samhällstjänster?
Hur kan nudging hjälpa människor att leva upp till sina goda intentioner?
Kan beslutsfattare i offentlig sektor få ökat genomslag för idéer och skapa
större samhällsnytta med hjälp av beteendedesign?
Är det moraliskt riktigt och hur kan det i så fall gå till? Välkommen till ett
seminarium om nudging för offentlig sektor.
Att påverka andras beteenden är en utmaning för de flesta, vare sig det gäller medarbetare,
invånare, företag eller oss själva. Beteendevetenskapen ger oss nya verktyg för att kunna
styra beteenden utan att vara tvingande. Med hjälp av nudging kan beslutsfattare i offentlig
sektor designa bättre lösningar till komplexa samhällsproblem. Nudging handlar om att skapa
hållbara beteendeförändringar med hjälp av insikter om mänskligt beteende. Metoden bygger
på evidensbaserad forskning inom exempelvis beteendeekonomi och psykologi. Nudging kan
bland annat användas till bättre implementering, smidigare och mer effektiva processer och
bättre upplevelse av offentliga tjänster.
På seminariet kommer vi att visa exempel från andra länder och diskutera hur vi kommer igång
med att arbeta med nudging inom offentlig sektor i Sverige. I Danmark och Storbritannien
arbetar offentlig sektor systematiskt med beteendevetenskapliga insikter. I Sverige har vi inte
kommit lika långt, men det finns en stor nyfikenhet.
Ett nytt ramverk från OECD kan sänka tröskeln för dem som är intresserade. Vi kommer att
presentera detta ramverk, det första som visar alla grundläggande steg för att jobba med
beteendeinsikter vid utformande och implementering av politiska reformer och styrmedel.

Välkommen!

Evelina Gunnarsson, beteendeekonom och nudgingexpert,
Ramboll Management Consulting.
Tid: 20 september 8:00–9:00, vi bjuder på vegetarisk frukost från 7:30
Plats: Ramboll, Krukmakargatan 21, Stockholm
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, anmäl dig här senast den
17 september
Seminariet riktar sig till dig som i ledande ställning i offentlig sektor ansvarar för utveckling
och genomförande av policy samt andra som är intresserade av ämnet. Antalet platser är
begränsat.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Ramboll Management Consulting AB , org.nr. 556610-4724, (”Ramboll”), behandlar dina personuppgifter
såsom namn, företagsnamn och befattning, för att kunna bjuda in till detta event och administrera
anmälningar. Vi har dina kontaktuppgifter därför att du själv lämnat dem till Ramboll vid tidigare tillfälle
eller då Ramboll aktivt letat upp dina kontaktuppgifter, till exempel på hemsida eller i offentliga register. Personuppgifterna kommer att lagras av Ramboll i Sverige samt Danmark. Ramboll kan komma att
använda tjänsteleverantör som har tillgång till personuppgifter. Ramboll ingår skriftliga personuppgiftbiträdesavtal med våra leverantörer som regleras deras behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för behandlingen är genom en intresseavvägning. Behandling sker tills efter att eventet är
genomfört. Du kan kontakta Local Data Protection Manager, dataprivacy@ramboll.se, om du har några
frågor, begäranden etc. med koppling till Rambolls behandling av dina personuppgifter.

Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande och att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi
möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Vi kallar det Engineering for life.

