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Vi benytter atferdspsykologi og 
nudging til å forutsi og påvirke 
menneskers atferd.

Målet er å bidra til å endre 
vaner, og å skape bedre 
produkter og tjenester.



Bakgrunn og mål 
for prosjektet



Handelens Miljøfond har i samarbeid med Eggs Design kartlagt hva 
som skal til for å redusere bruk av plastbæreposer. Rapporten gir solid 
innsikt i forbrukernes holdninger og atferd knyttet til bruk av 
alternativer til plastposen, hvilke barrierer som kan hindre ønsket 
atferd, og drivere som kan øke sjansen for redusert bruk av 
plastbæreposer.

Med utgangspunkt i dette arbeidet har nudgelab bearbeidet tiltakene 
som er foreslått i rapporten og gjort et utvalg av disse, samt kommet 
med nye forslag til intervensjoner vi tenker kan gjennomføres i 
butikkene. Målet er at disse intervensjonene flytter kundenes atferd i 
ønsket retning.

Resultatet av vårt arbeid er forslag til plan for oppsett, gjennomføring 
og måling av fem eksperimenter i butikk som vi kan velge ut fra.

Bakgrunn og mål for prosjektet



Rapport laget av Eggs Design 
på bestilling fra Handelens 
Miljøfond.

Innsikt basert på:

Skrivebordsundersøkelse 

8 kvalitative dybdeintervju 
av forbrukere.

4 dagbokstudier med 
barnefamilier. 

4 kvalitative dybdeintervju
av butikkansatte.

Link til rapporten.

https://dl8y9d78cbd9m.cloudfront.net/reports/Kunnskapsgrunnlag-for-baerealternativer.pdf


Det er både 
barrierer før kjøp, 

under kjøp, og 
etter kjøp.

Fra Eggs rapporten



nudgelab foreslår å   
i hovedsak jobbe med:



Prosjekt-
rammeverk



Atferdsinnsikt og nudging som metode
Atferdsinnsikt handler om at når vi mennesker skal ta valg så er vi påvirket av situasjonen vi er i, 
mennesker rundt oss, følelser etc. Vi handler i stor grad ut fra vaner og impuls og ikke basert på 
rasjonelle tankeprosesser. 

En måte å analysere folks atferd på tar utgangspunkt i dette skillet mellom de to typene kognitive 
prosesser, system 1 som er raskt, intuitivt og automatisk og oftest ubevisst, og system 2 som er 
langsomt, planlagt og bevisst (Kahneman, 2011. Thinking Fast and Slow). Når vi jobber med 
atferdsinnsikt og nudging handler det om å forstå hva som er de faktiske driverne for atferd, hvordan 
vi mennesker tar valg. Som for eksempel hva gjør at kundene i dagligvarebutikker velger andre 
alternativer til plastbæreposene når de handler.

Gjennom å kartlegge barrierer og motivasjon for ønsket atferd (ikke bruke plastbærepose) så kan vi 
vite hvilke barrierer vi bør fjerne eller forenkle og hva som motiverer til handling. 

Ved å bruke dette som utgangspunkt for å sette opp foreslåtte eksperimenter og teste hva som har 
effekt så har vi større sjanse for å lykkes med å få til de endringer vi håper på i samarbeid med et utvalg 
daglivarebutikker i Oslo.



Bruk av nudging

En «nudge» er et tiltak med mål om å påvirke folks handlinger i ønsket 
retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning. 

Nudging handler altså om at mennesker ofte baserer sine avgjørelser på 
informasjon som er tilgjengelig akkurat i det øyeblikket de tar et valg og at 
de samtidig ignorer informasjon som er for kompleks eller ikke gir mening. 

Derfor bør all informasjon være enkel og lett tilgjengelig i de øyeblikkene 
det er relevant å velge noe enn plastbæreposen. Vi må tilpasse situasjonene 
folk er i, fjerne barrierer og øke motivasjonen for ønsket handling.

The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across 
behavioral domains. Mertensa et al. 2021; Sunstein & Thaler, 2008. Nudge



Det handler om å gjøre det 
lettere for folk å velge.. 

Som vil si å velge bort 
plastbærepose eller/og velge 

et annet alternativ.



Det er enklere å endre situasjon 
enn person
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Mennesker påvirkes til enhver 
tid av situasjonen de er i. 

Derfor bør vi benytte 
“valgarkitetur”-intervensjoner, 
dvs. å endre forhold i 
butikkene (situasjon) for at 
kundene skal velge et mer 
bærekraftig alternativ til 
plastbæreposen?

The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture 
interventions across behavioral domains. Mertensa et al. 2021.



Noen eksempler på aktuelle “valgarkitektur”-
intervensjoner eller nudgingmetoder
● Default handler om at vi ofte velger det som er satt som standard.
● Framing effekt er at våre valg er påvirket av hvordan informasjon 

presenteres.
● Gjensidighetsprinsippet er vår tendens til å alltid følge regelen om at 

en tjeneste gjengjeldes alltid med en tjeneste. 
● Her og nå bias er tendensen vår til å velge belønning “her og nå” 

fremfor noe som gir gevinst i fremtiden.
● Peak-end rule handler om at sterkt positive eller negative øyeblikk 

(peaks) og siste hendelse av en opplevelse vektes sterkest i 
hukommelsen vår.

● Oppmerksomhetsbias handler om at menneskers oppmerksomhet 
er begrenset og vi blir lett distraherte og overveldet.



1. Identifisere atferdsproblemet 
(med utgangspunkt i Eggsrapporten)

2. Finne ut hva som er ønsket atferd 
(nøkkelatferd i hvert av eksperimentene)

3. Finne barrierene og motivasjon

4. Identifisere relevante bias

5. Sette opp eksperimenter og teste

Hvordan bruke nudging i praksis?

Irrational Labs 3B framework designing for behavior change



Gjennomføring



 Forslag til prosess
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Oppstart og 
planlegging Innsiktsarbeid 

Innhenting av 
data, og mulig 
observasjoner. 

Design av 
eksperimenter + 

nullpunktsmåling

Gjennomføring 
eksperimenter 

Analysere 
resultater 

Leveranse
og videre 

anbefaling



Forhold som har betydning for utførelse 
og resultater fra eksperimentene 

● Avfallssorteringsordning i kommunen der eksperimentet gjennomføres 
(varierer mye fra kommune til kommune)

● Avstand til butikker, antall butikker i nærområde, om man bor i by/tettsted 
eller i distriktet (kan man gå eller sykle til butikken eller trenger man bil/buss?) 

● Er det helg, hverdag, høytid, ferietid?
● Årstid (været under selve eksperimentperioden)
● Demografi (alder, sosioøkonomisk status, familie vs singel etc.)
● Størrelse på butikkene, åpningstider, sortiment, omsetning etc.

Alt dette bør tas hensyn til ved valg av butikker og utforming av eksperimentene og 
fortolkning av resultatene, samt overføringsverdi det vil ha til andre 
kommuner/steder i Norge.



Hvordan gjennomføre eksperimentene
● Vi tester hva som vil flytte atferden i ønsket retning.
● Sørge for nullpunktsmåling (baseline) slik at det er mulig å 

måle effekt
● Definere hvor lang testperioden bør være før vi kan 

forvente resultater
● Velge suksesskriterier
● Definere tydelig hvilken målgruppe vi vil teste på
● Velge metode
● Gjennomføre testen(e), evaluere og justere 
● Implementere og skalere det som fungerer best, og 

forkaste tiltak som ikke fungere
● Monitorere videre utvikling



1) Hva de som sitter i kassen kan si. Droppe å tilby bærepose  eller 
forsterkende budskap om å ikke kjøpe plastbæreposen.

2) Promotere alternativer til plastbæreposen som eneste mulige 
restavfallspose. Synliggjøre restavfallsposer i butikken, som å plassere 
de ved de betjente kassene og selvbetingskassene. 

3) Tilby restavfallsposer gratis - Mange har etablerte vaner om å bruke  
grønne og lilla/blå poser til matavfall og plast. Denne vanen kan vi  dra 
nytte av ved å inkludere restavfallsposen som en del av denne 
løsningen. At restavfallsposer blir tilbudt på lik linje med de lilla og 
grønne, og at de er plassert på samme sted i butikkene.

4) Donasjon - liten donasjon veldedig bærekraftsformål 
i nærområdet når kundene lar være å kjøpe plastbærepose. 

5) Panteordning for handlenett - Hvordan kan vi få folk til å kjøpe 
bærenett og ta det med tilbake? Kanskje ved å lage panteordning på 
bærenettene og koble de til en etablert vane som er pant av flasker.

Forslag til eksperimenter 



Vi har tatt utgangspunkt 
resultater som vises til i 

denne studien, for utforming 
av  enkelte av 

eksperimentene vi foreslår. 



Lede folk mot 
avfallsposene

Bruke  sosial norm til å 
forme budskap om at  
fleste ikke spør om pose

Prime kundene på vei ut 
ved å takke  for “riktig” atferd



Eksperiment 1
Hva kan de ansatte si for å 
redusere bruk av plastbæreposer?

Dagens situasjon: Default; 
I dag blir alle kunder spurt om de 
ønsker plastbærepose.

Mulig intervensjon 

Endre default: Ikke spørre om kundene 
trenger pose.
Feedback: Minne om muligheten for å 
kjøpe egne restavfallsposer. Button på 
uniformen som sier noe om behov for å 
redusere bruk av plastbæreposer.



Mulig intervensjon 

Bruke framing til å fjerne usikkerhet ved å 
demonstrere at avfallsposer er solide (og et 
rimeligere alternativ som restavfallspose).

Derfor bør kundene få mulighet til å “teste” 
alternative restavfallsposer i butikk en periode. 
De kan da direkte erfare hvor mye posene tåler.

Man kan også få tilbud om å kjøpe en og få en 
rull. 2 for 1. Eventuelt dele ut gratis?

Spiller på Gjensidighetsprinsippet handler om 
vår tendens til å alltid ville gjengjelde en tjeneste. 
Målet vil være at kundene skal ville kjøpe/få med 
seg teste ut avfallsposer.

Eksperiment 2
Mental barriere: Mange stoler ikke på at 
kvaliteten på restavfallsposer er god nok, og 
at de passer til søppelkassen ikke minst.

Ekstramulighet er å i 
samme moment gi ut 
handlenett, så de har 

noe å bære varene 
hjem i, som ikke er en 

plastbærepose.



Eksperiment 3
Fronte restavfallsposer på rull som som 
det en del av “avfallspose trioen”.

Dagens situasjon: Det er lite kjent at 
avfallsposer er et godt alternativ til 
plastbærepose som avfallspose.

Mulig intervensjon 

Påvirke situasjonen: Bruke 
framing ved å plassere avfallsposer 
sammen med blå og grønn pose 
og gi det bort gratis som man gjør 
med de to andre posene i 
søppelkassen.

Vi har en innarbeidet 
vane om å hente 

grønn og blå pose, 
Kan restavfallsposen 
ligge samme sted?



Eksperiment 4
Teste innføring av et doneringsprogram hvor det doneres et lite beløp til et 
veldedig formål hver gang en kunde lar være å kjøpe plastbærepose.

Dagens situasjon: Per i dag betaler vi 3 kr for en 
plastbærepose kjøpt i matvarebutikk. Prisøkningen 
har ikke ført til særlig reduksjon av kjøp av posene.

Mulig intervensjon 

Påvirke situasjonen: Vi tror en det vil være interessant å 
replikere setup fra en studie hvor resultatene viste 30-34% 
reduksjon i bruk av plastbærepose når de kunne donere 
penger til et godt formål hver gang de ikke kjøpte 
plastpose (Nudging Away from Plastic Bags with 
Charitable Donations. Penn et al., 2021). 



Eksperiment 5

Dagens situasjon: Dersom kundene vil ha 
butikkens bærekraftige alternative handlenett 
må det kjøpes hver gang de er i butikken.

Mulig intervensjon

Endre default: Kundene betaler for butikkens 
bærenett, men kan pante disse og få nye neste 
gang de handler. Eks. - “Du kan bære panteflaskene 
dine i meg, så får du et nytt når du leverer meg 
tilbake”.

Feedback: De ansatte forteller om ordningen når 
kundene er i kassen, og det fortelles om ordningen 
på plakater ved de selvbetjente kassene hvor 
bærenettene er plassert godt synlig.

Er det mulig å få kundene til å etablere 
vane om å “pante” bærenett?

Det geniale med 
panteordningen er at 

den går på tvers av alle 
butikkjeder.

Det samme bør 
panteordningen for 

handlenett gjøre. 
Ett nett - èn vane.



Eksperiment 5
Er det mulig å få kundene til å etablere 
vane om å “pante” bærenett?

I tillegg til at nettene bør være 
plassert ved kassen, bør de også 
være synlige ved inngangen. Gi 
mulighet til å benytte nettet når du 
handler (dersom man handler få 
varer).

Det gir nettet “dobbel verdi”, du 
bruker de til å bære varene i butikk 
og hjem fra butikk og kan levere 
flere tilbake samtidig som du for eks. 
panter flasker, eller alene.



● Gi tilbakemeldinger direkte til kundene om resultatene av 
intervensjonene. Det gir økt motivasjon til å fortsette, 
gir opplevelse av at det nytter…. 

● Fortelle hvor stor reduksjon det har vært i bruk av plastbæreposer på 
plakater i butikk eller i de ulike kundekanaler. For eksempel: “De siste to 
ukene har dere som er kunder her i (navn på butikken) redusert bruken av 
plastposer fra X kr til Y kr per dag…. 

● Bruk hele tall (størrelser) og ikke prosenttall. 
Prosent er ikke noe som er lett å ha et reelt forhold til.

Intervensjon som vi mener bør 
gjelde for alle eksperimentene:
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