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Et bat og en bold koster 110 kr. i alt. 
 
Battet koster 100 kr. mere end bolden. 
 
Hvad koster bolden? 

 
 
 
 
 

80% 

20% 

10 kr 5 kr

Bat og bold 

 105 kr. + 5 kr.  = 110 kr. 



System 1 
Hurtig tænkning 

System 2 

Langsom tænkning 



Når jeg kommer hjem fra arbejde, vil jeg …  

 

1) løbe en tur 

2) kun spise klimavenligt 

3) lege med mine børn 

4) ordne budget 

5) gå tidligt i seng.  

 

  

 

 Intentioner 



Virkelighed 



Friktioner 
Uønsket 

adfærd 

Ønsket 

adfærd 



• Definer den ønskede 

adfærd. 

 

 

• Beskriv hvem der skal gøre 

hvad, hvornår? 

 

Adfærd Friktioner           Løsninger 

AFL modellen 
 

• Undersøg de friktioner, der 

står i vejen for den 

ønskede adfærd. 

 

• Kortlæg fx fysiske, sociale 

og mentale barrierer.  

• Design en løsning, der 

fjerner friktionerne, og test 

om din løsning virker. 

 

• Brug fx adfærdsprincipper 

til at fjerne barrierer. 

.  

Faldgrube #1: 

Utilstrækkelig konkretisering af 

den ønskede adfærd, 

Faldgrube #2: 

Manglende friktionsanalyse. 

Faldgrube #3: 

Løsninger kopieres uden 

hensyntagen til kontekst. 



Korrekt affaldssortering 
© bro 

Adfærds-
kortlægning  

Work-alongs 

med 
operatørene 

Prototype 

test af 
løsninger 

Træning af 
operatører 

Udrulning af 

adfærdsdesign 

Resultaterne 
 

Reduktion af forkert 

sorteret fortroligt 

materiale fra 163 enheder 

til 15 enheder  90 % 

 

Samlet reduktion af alle 

forkert sorterede enheder 

fra 4948 enheder til 288 

enheder  94  % 

 

Systemet implementeres i 

øjeblikket på global skala 

 

 

Udfordringen: 

At få linjeoperatørerne til at sortere affald fra produktionslinjer for at reducere 

risikoen for fortroligt materiale falder i de forkerte hænder og reducere den store 

omkostningsdriver i at affald sorteres forkert. 

Vores proces 



Argo afskaffer stort og småt brændbart 



Opgaven kort fortalt  

 

Problemet 

∙ 50 % af affald i brændbart kunne genanvendes 

∙ 15-20 % burde gå til anden behandling 

∙ Målgruppe forstod ikke sortering 

∙ Målgruppe forstod ikke hvorfor 

 

Formål 

∙ Mindske fejlsortering af alle typer affald 

∙ 7.000 ton mere genanvendelse = 60 kg / husstand 

 



Argo 
Kommunikation på mange platforme 







Opgaven kort fortalt  

 

Problemet 

∙ Antallet af single-husstande er stigende 

∙ Forbrugersegment med det største madspild 

∙ Singlerne som målgruppe  

 

Formål 

∙ At mindske madspildet i singlehusstande 

 



Appen EthOS 
 



Kvantitativ måling 



Kvalitative indsigter  

Photovoice  

∙ Billeder af måltid og affald  

∙ Billeder af opbevaring  

 

Videoer:  

∙ Video af udpakningen af kasserne 

 

Interviews:  

∙ 6 opfølgende interviews pr. testgruppe, 

dvs. 12 i alt 

 

 

 



Test 1 | Planlægningsværktøj 

Klistermærket med ”skal spises snart” primede testgruppen, 

så de over tid ikke smed så meget ud. 

 



Test 2 | Gode tips på opskriftsark  



Test 3 | Manilamærker og lamineret A5-ark 



Plastickrus ved hjemmekampe 



Opgaven kort fortalt  

 

Problemet 

∙ 3000-4000 plastikkrus til hver kamp 

∙ 18-19 hjemmekampe om året 

∙ 4 ton plast fejlsorteret årligt 

 

Formål 

∙ Reducere plastaffald der går til brændbart med 

60% 

 



• Definer den ønskede 

adfærd. 

 

 

• Beskriv hvem der skal gøre 

hvad, hvornår? 

 

Adfærd Friktioner           Løsninger 

Processen 
 

• Undersøg de friktioner, der 

står i vejen for den 

ønskede adfærd. 

 

• Kortlæg fx fysiske, sociale 

og mentale barrierer.  

• Design en løsning, der 

fjerner friktionerne, og test 

om din løsning virker. 

 

• Brug fx adfærdsprincipper 

til at fjerne barrierer. 

.  

Faldgrube #1: 

Utilstrækkelig konkretisering af 

den ønskede adfærd, 

Faldgrube #2: 

Manglende friktionsanalyse. 

Faldgrube #3: 

Løsninger kopieres uden 

hensyntagen til kontekst. 
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