
Internasjonale erfaringer mht 
forbrukerrettede miljøinitiativ

UNEP-Wuppertal prosjekt:
• Utarbeidet global oversikt knyttet 

til forbrukerrettede miljøinitiativ

• Analyse og anbefalinger på 
bakgrunn av  internasjonale 
erfaringer

• Skriftlig rapport 1. juli

• Aktuelt med oppfølging ift andre 
land/ internasjonale eksperter 
høsten 2010



Mer om UNEP-Wuppertal prosjektet

Oversikt  og analyse av 23 forbrukerorienterte 
miljøprosjekter og initiativer fra hele 
verden (+ lenke til ytterligere 44 
prosjekter) 

Prosjektene er ordnet under 4 
hovedoverskrifter, «de fire E-ene»:

• Encourage - bruke incentiver for at folk 
skal velge rette produkt

• Engage - bringe folk fra å være tilskuer til 
deltaker 

• Exemplify - vise gode eksempler på 
miljøvennlige produkt og levesett

• Enable - skape enkle, miljøvennlige 
alternativer



10 anbefalinger for å oppnå bærekraftige 
forbruksmønstre   

10 anbefalinger for å oppnå bærekraftige 
forbruksmønstre:

• Sats på emosjonell historiefortelling –
dette har vi lært fra kommersiell markedsføring. 
Fakta alene endrer ikke atferd, men – fakta 

trengs også. 

• Sats på merkevarebygging som ”brenner 
seg fast” i hukommelsen. Ikke nok med 
enkeltstående kampanjer hvis en ikke klarer å 
etablere en varig  ”merkevare”.

• Sats på å utløse felles aktiviteter framfor 
kommunikasjon rettet mot enkeltindivider. I små 
lokalbaserte enheter eller grupper på internett. 
Vektlegg det sosiale aspektet – betyr mye for 
folk å tilhøre og opptre likt som andre i en 
gruppe. Individer og grupper reagerer ulikt på 

incentiver.  



10 anbefalinger for å oppnå bærekraftige 
forbruksmønstre 

• Fra sporadiske endringer til ekte 
bærekraftig livsstil på områder som 
betyr noe. Utvide budskapet fra å vektlegge 

de mest miljøvennlige produktene innenfor et 
segment til å oppnå et mer omfattende 
bærekraftig levesett. De største 
miljøkonsekvensene kommer fra mat, mobilitet 
og bolig; dvs sats på disse ”produktene”

• Fra statisk informasjon til 
evolusjonære kommunikasjons-
former - Bruke weben for å spre informasjon. 

De vanlige merkeordningene klarer ikke å holde 
tritt med utviklingen på produkter; dvs bidrar 
ikke nok til å fremme innovative, grønne 
produkter. 

• Vekk fra dommedagsprofetier - legg 
vekt på positive visjoner



10 anbefalinger for å oppnå bærekraftige 
forbruksmønstre 

• Forbrukerne må få kontekstuell 
informasjon om miljøeffekten av et produkt 
eller en tjeneste – og de må kunne 

sammenlikne.

• Legg til rette for konkrete, realistiske og 
miljøvennlige alternativ. Dette må sees i 
sammenheng med riktig prissetting, og at 
forbrukere i kompliserte valg ofte ender med å 
velge standardløsninger.

• Fra bevisstgjøring gjennom ny 
informasjon til ”learning by doing.” 
Mennesket søker etter konsistens! Gjør det 
vanskelig å endre gamle mønstre, men enklere å 
få dem til å gjenta handling som har vært gjort 
en gang. Og – vi tilpasser våre holdninger og 
argumentasjon for å forklare/forsvare 
handlinger vi allerede har gjort! 

• Ikke gi ordre, men gå foran som et godt 
eksempel. 


