
Nudging 
- i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet på Sydlangeland - 
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Projekt Nærvær i Nærmiljøet 
2010-2014 

• 4-årigt sundhedsfremmende 
metodeudviklingsprojekt i afgrænset nærmiljø 

• SATS-pulje midler via Sundhedsstyrelsen 
• Borgerinddragelse, proaktiv rekruttering, 

motivation, sunde rammer 
• KRAM-faktorer + mental sundhed 
• Fællesspisning, skoleindsats, sundhedstjek på 

virksomheder, alkoholrådgivning, 
foreningsudvikling, vægtstoprådgivning, nudging, 
proaktiv rekruttering. 



Sundhedsmæssige udfordringer på 
Sydlangeland 

• Over halvdelen er enten overvægtige (37%) eller svært 
overvægtige (20%) 

•  Knapt hver 3. ryger 
•  Knapt hver 5. borger har stillesiddende 

fritidsbeskæftigelse 
•  20% af mændene drikker mere end anbefalet 
•  En gruppe af borgere oplever stress og belastninger, 

særligt kvinder og personer uden arbejde 
•  Enkelte blandt de ældre, men også yngre borgere føler sig 

ensomme 
•   Demografi: Mange ældre, få yngre, forholdsvist lavt 

indkomst- og uddannelsesniveau, uddøende landsbyer 
 



Baggrund for nudging 

Ønske om at afprøve nudging inden for kost: 

• Individuelle kostindsatser i projektet: 
vægtstoprådgivning, slankeklub 

• Rekruttering af ”vanskelige” målgrupper  

• Afprøvning af ny metode 

• Bredere målgruppe 

 



”Min Købmand” 



Formål med nudging-indsatsen 

• At skærpe salget af sundere produkter i 
dagligvarebutik gennem nudging og 
adfærdsdesign og dermed fremme 
kunders/borgeres købelyst i forhold til sund mad 

• At nøde til adfærdsforandringer der 
”kompenserer” for dårlige vaner 

• At undersøge på hvilken måde det gør en forskel 
for salget 

• At skabe et borgerrettet fokus på sundhed 
generelt og lokal forankring af projektet i 
samarbejde med købmænd på Sydlangeland 



Intro til nudging 

• Økonom Richard Thaler og jurist Cass 
Sunstein: kobler adfærdsøkonomi og psykologi 

• ”At skabe målbare forandringer i adfærd uden 
at fratage valgmuligheder. Gøre det nemmere 
at følge vores gode intentioner og derved 
skabe effekt.” 

• Neutralt design findes ikke! 



Homo economicus 

• Rationel 

• Maksimerende 

• Analytisk 

• Målrettet 

• Risikovurdering 



 



 



 



 



Homo sapiens 

• Pragmatisk 

• Modstridende 

• Mål 

• Styret af nuet 

• Irrationel 



To beslutningsprocesser 

 Automatisk tænkning Refleksiv tænkning 

Hurtig 
Lokal  
Ubevidst 
Let  
Pragmatisk 
 
90% 

Langsom 
Abstrakt 
Bevidst 
Krævende  
Hypotetisk 
 
10% 



 



 



 



 



Når man skal i gang med at nudge 

 

 

 

 



Schiphol Lufthavn - toilet 

 



Ændre standardindstilling 

 



Tilgængelighed 

 



Social proof 

 



Social proof - derhjemme 

 



Social proof og opmærksomhed 

 



Nudging og etik 

• Kan nudging blive en glidebane der nærmer 
sig tvang? 

• Handler det ikke bare om manipulation? 

• Gør nudging os dummere, fordi andre har 
bestemt, hvilke valg de ønsker vi skal træffe? 

• Mister vi evnen til at ræsonnere etisk og 
moralsk? 



Metode 

 



Nudging på Sydlangeland - 
hvordan? 

• Relation til købmand via styregruppen 

• Erfaringer fra projekt SOL på Bornholm og 
søsterprojekt i Ålborg 

• Kontakt til designstuderende 

• Hyring af nudging-ekspert 

 



Indkøbssituationen – en god arena 

• 65-80% af beslutninger om indkøb af 
fødevarer er ikke besluttet på forhånd og 
foretages således i butikken 

• Kunderne bruger 4-10 sekunder på at vælge et 
produkt 

• Mange valg er ikke velovervejede bevidste 
valg men snarere et resultat af vaner samt 
rammerne og omstændighederne i 
indkøbssituationen = automatisk tænkning 



Metode på Sydlangeland 

 
Workshop og feltbesøg 

- Interviews med 
købmand og feltbesøg 
- Adfærdskortlægning 

Design af 
adfærdsforandrende 
løsninger 

Gennemførsel af test 
og re-test 



Workshop og feltbesøg 

• Workshop om kostvaner, sundheds- og 
sygdomsadfærd og lokale skikke med 
deltagelse af købmanden, sundhedsplejerske, 
hjemmeplejen, hjemmesygeplejerske, 
vægtstoprådgiver, forebyggelseskonsulent 

• Flere besøg i butikken inkl. observation af 
kunder, indretning af butik, fotografering, 
salgstal og kundeflow 

 



Adfærdskortlægning / analyse 

• Fakta om salg på varegrupper 
• Målgrupper og observeret adfærd 

– Ældre 
– Børn og unge 
– Forældre og pendlere 
– Mænd 

• Adfærdskortlægning 
– Definer situationer, vi gerne vil ændre 
– Observeret adfærd 
– Ønsket adfærd 
– Barrierer 

• Kontekstuelle 
• Psykologiske 

 

 



Eksempel: Ældre 

• Situationer vi gerne vil ændre: 
– Når ældre køber for få grøntsager og for meget fedt kød 
– Når ældre vælger det hvide brød frem for det grove 
– Når ældre køber for meget kage 

• Observeret adfærd 
– Går efter pris og tilbud 
– Handler mest om formiddagen 
– Køber spæk, flæsk og kød til traditionelle retter 
– Køber traditionelle grøntsager som kartofler, kål og gulerødder 
– Køber små portioner 
– Bruger indkøbsseddel 

• Ønsket adfærd 
– Øge indkøb af grøntsager og frugt 
– Reducere indkøb af kød, kager og chokolade 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Barrierer / anbefalede løsninger 

 



Forslag til nudging 

• Anbefalinger 
– Øge salget af grøntsager og frugt 
– Reducere salget af slik, kage og fedt kød 
– Reducere salget af øl 
– Opretholde købmandens fortjeneste 

• Via 
– Indretning 
– Portionsopdeling 
– Kommunikationsstrategi (fra sundt til ”plejer”) 
– Priming 
– Nye systemer 

 



Vores endelige løsninger 

• Øge salget af grøntsager, frugt, magert kød, fuldkornsbrød 
• Virkeligheden bremsede os ift 

– Reducere salget af slik, kage og fedt kød 
• Præsten syg 
• Omsætningen stor 
• Indretningen ”låst og betalt” 

– Reducere salget af øl 
• Omsætningen stor 
• Faste kunder og mulighed for mersalg 
• Indretningen ”låst og betalt” 

– Portionsopdelinger 
• Ingen leverandører og skrappe hygiejneregler 

– Længden af testperioden 
• 10 dage hen over uge 9 og 10 2014 

 



Hvad gjorde vi så og hvordan? 



Priming ift fokus på grønt og frugt 



Priming ift mersalg 



Mindre portioner - løssalg 





Skiltning der spiller på sparsommelighed og genkendelighed. 
Nuværende valg i stedet for nye behov. 



Skiltning i grøntafdelingen 





Brug af hyldeforkanter og 
klistermærker til priming og mersalg 





Kombinere grønt og kød 







Discount-floorstickers som vejvisning 



Resultater 

 



Samlet salg af frugt og grønt 
- uge 9 2014 - 

• Værdi: 61% ift uge 9 / 2013 

• Værdi: 52% ift gnsnit uge 2-6 / 2014 

• Antal: 164% ift uge 9 / 2013 

• Antal: 124% ift gnsnit uge 2-6 / 2014 

 

• Fald til uge 9 2013 niveau ved sammenligning 
med gnsnit uge 11-15 2014. 



+ stort salg af rosenkål (tidligere sammenligningsgrundlag findes ikke) 
 





Re-test 

• Nudging hen over sommeren 2014 i 4 uger 

• Genanvendelse af designmæssige løsninger 

• Kostfaglig medarbejder 2 x uge 

• Opskrifter med udgangspunkt i ugens 
tilbudsavis 

• Smagsprøver 

• Sundhedstjek 

 







Resultater 

• Samtaler om kostvaner med 10-20 kunder pr. 
gang, flere gengangere 

• 50 opskrifter pr. uge + ekstra efter testens 
ophør 

• Positiv tilbagemelding fra købmand + kunder 

• Salgstal? 

 



Fyns Amts Avis 4/3-14 



Politiken 12/3-14 



Politiken 12/3-14 

 



Øboen 15/7 - 14 



Læringspunkter 
• Det virker! 
• Der er kompleks viden bag! 
• Løsninger, der tager udgangspunkt i viden om adfærd 

og design, men som ikke involverer dialog med 
kunderne, kan medføre ændringer inden for en kort 
periode.  

• Løsningerne var forholdsvis simple, men havde alligevel 
en klar effekt i forhold til salget af de varegrupper, som 
vi ønskede at øge salget af. 

• Forebyggelse tættere på borgeren 
• Styrket samarbejde med lokal aktør 

 


