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Grønne nudge i 
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PERSONLIG 



SOSIALT 



Foto: www.inudgeyou.com 
 

http://www.inudgeyou.com/


BRYET VERDT 



TIL RETT TID 



  TEST – LÆR - JUSTER 



 

Foto: Opower 





Oppgave 



Verdens grønneste supermarket 
 

 

 

«Varehuset med null utslipp  

og verdens mest miljøvennlige ansatte og forbrukere» 



1: Transport av folk og varer 

•Deltidsansatte studenter / Småbarnsforeldre 

•De som har kort vei / de som bor langt unna 

•De som jobber dagskift / kveldsskift 

•    

 

Butikken 

•Unge / eldre / familier / single 

•De som har kort vei / de som bor lenger unna 

•De som handler mye 

•De som har med seg pant/retur til butikken 

•    

 

Forbrukerne 

Hvordan tilrettelegge for at alle ansatte og forbrukere benytter 
miljøvennlig transport til og fra supermarkedet? 



2: Forbruk og bruk av varer 

•Varesortimentet – ta inn grønnere varer 

•Varer for mindre matavfall / emballasje 

•De ansattes forbruk 

•    

Butikken 

•Unge / eldre / familier / barn / single 

•Valgmuligheter i butikken – (grønne alternativer / substitutter) 

•Storhandlere  / økonomiløsninger 

•Produkter for grønnere husholdning? 

 

 

Forbrukerne 

Hvordan kan varene som selges bli grønnere, eller kan 
produktene i seg selv gi grønnere og mer bevisste forbrukere? 



3: Energibruk – mengde og type 

• Ledelsens investeringsvilje i ENØK 

• De ansattes strømsparing, på jobb og hjemme 

• Unge ansatte / storfamilier / single 

•    

Butikken 

• Produktsalg 

• Unge / eldre / familier / barn / single 

•    

 

Forbrukerne 

Bygget og større teknologiløsninger er gitt. Men kan dere nudge 
ansatte og forbrukere til å spare enda mer strøm, i butikken og 
hjemme? 



4: Søppel og retur 

• Ledelsens og ansattes  papirforbruk/ emballasje / søppel 

• Ansattes bruk av returstasjonen (unge / eldre / single / familier) 

• Nye returmuligheter for ansatte? 

•    

Butikken 

• Produktsalg 

• Unge / eldre / familier / barn / single 

• Nye returmuligheter? 

•   

 

Forbrukerne 

Supermarkedet generer i selv mye søppel. Det har en større returstasjon. I 
tillegg er det søppel rundt parkeringsplassen og gatelangs i nærmiljøet. 
Hvordan redusere søppel fra og rundt butikken? Kan vi nudge for mer 
gjenvinning?  
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