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Hvorfor fungerer det? 

Fordi hjernen har 2 
beslutningssystemer!
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Gapet mellom å ønske/ha intensjoner og faktisk adferd/handlinger

Grønne dult og valg
blir positivt mottatt 
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«The power of default» - hva som er standard (valg eller 
løsning) betyr utrolig mye

Et mye brukt eksempel på hvor stor 
betydning «the default option» har. Forskerne fant 
ingen forklaringer i politiske, religiøse, verdibaserte 
eller kulturelle forskjeller mellom disse landene som 
kan forklare dette «gapet».

Vil du bli organdonator?
Lilla – land hvor ja er «default»
Turkis – du må aktivt krysse av «ja»  

«Vi skifter håndklær bare 
hver 3. dag» er default («men du 
kan gå til resepsjonen og 
be om rene»). Dette sparer mye 
varmtvann og vaskemidler.
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Begrunnelsen er  
Co2-utslipp fra 
kjøttproduksjon 
og kommunens 
klimaplan.



Grønne dult –
er i ferd med å bli et fagområde i seg selv

Tyskerne bruker nå kjente 
influensere or å «dulte» 

grønn togferie i eget land

Mimir AS - "Be Smart"



Folk vet de burde gå i trappa, ikke rulle…
- denne pianotrappa (med lyd) økte andelen som gikk selv med 65%

og gir folk en god følelse (det er bra å «trimme litt» når anledningen byr seg, ref. dissonansen) og i tillegg er det litt morsomt å gå i den

Folkehelse-aktørene, som skal motivere folk til å være mer fysisk aktive, er også fornøyd med effekten
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Valg-arkitektur styrer ofte våre beslutninger
- og kan understøtte grønne valg



Lage et nasjonalt fordelskort for grønn reiseadferd?

Det finnes mange slike initiativer allerede,
og det kan helt klart bli et stort  «grønt dult»
- noe Grønn Tur-nettverket kan ta tak i…


