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GREENUDGE
GreeNudge tilbyr forskningsbasert rådgivning,
gjør analyse og evaluering av tiltak som
bidrar til økt bærekraft. I tillegg jobber
vi med kunnskapsformidling og en rekke
forskningsprosjekter. GreeNudge ble etablert i
2010 som en stiftelse av Stordalen Foundation.
GreeNudge ble i 2016 re-etablert av Samira
Lekhal og har siden vært en uavhengig
virksomhet.

Visjon - bedre helse og økt bærekraft
GreeNudge sin visjon er å skape bedre helse og
økt bærekraft for alle gjennom samarbeid på tvers
av fag, næring og beslutningstakere. I året som
har gått har vi jobbet med flere prosjekter som
har bidratt til visjonen vår, dette kan du kan lese
mer om i denne rapporten.
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Teamet i GreeNudge samlet under boklanseringen for ”Kosthold og fysisk helse” i desember 2019.
Fra venstre: Linda Mathisen, Helena Slapø, Samira Lekhal og Marit Løset Eriksen.
Foto: Cecilie Dahl Rian, Smakmagasinet
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LEDERNES KOMMENTAR
2019 har vært et viktig år for GreeNudge
og en hel verden der global oppvarming
og klimaendringer har satt synlige merker.
Klimatoppmøtet i Madrid var for mange en
stor skuffelse. Året har ikke bare vært fylt
med dårlige nyheter og det finnes mange
grunner til håp. Vi har sett økt engangsment
gjennom skolestreiker og Greta Thunberg
ble kåret til årets person av Times Magazine
for sitt klimaengasjement.
Her hjemme ble «klimabrøl» kåret til årets
ord. Samtidig ser vi at næringslivet og
samfunnet i stadig større grad jobber med
løsninger som bedrer helsen og gir økt
bærekraft. Sammenhengen mellom mat,
helse og bærekraft har også fått stadig mer
oppmerksomhet og ble etablert som et
faktum i 2019.
Richard Thaler fikk i 2017 Nobelpris i økonomi
for sin forskning innen atferdsøkonomi
og «nudging». Feltet tar utgangspunkt i at
mange av våre hverdagshandlinger i stor grad
preges av vaner og at vi har lite selvkontroll.
Ifølge forskere gjør vi alle systematiske feil
når vi tar valg. Nudging eller nudge (på
norsk: “dulting”) handler om å utforme
valgarkitekturen på en måte som fremmer
noen valg fremfor andre, slik at man kan
påvirke individer til å ta mer fordelaktige
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valg. I GreeNudge jobber vi med nudging
både i praktisk arbeid og gjennom forskning
og vi tror at nudging kan være et viktig
tilleggsverktøy for å fremme bærekraft og
helse. Vi er det eneste selskapet i Norden
som har ekspertise innen hvordan man kan
bruke atferdsøkonomi for å nudge folk mot
bedre matvalg.
Det siste året har vi jobbet med en rekke
spennende prosjekter og vi ønsker spesielt
å løfte frem arbeidet vi har gjort for
NorgesGruppen. NorgesGruppen har vist
oss hvordan et stort konsern har tatt sitt
samfunnsansvar på alvor. Ved å få innsyn
i deres salgstall, kan vi gjøre en objektiv
analyse og evaluering om deres satsinger
innen helse og bærekraft faktisk har den
ønskede effekten.
SunnereBarn har for alvor fått fotfeste i
2019. SunnereBarn er et kompetanseprosjekt
rettet mot barnehager og SFO med mål
om å bedre kostholdet og måltidsgleden
til barn. Ved utgangen av 2019 hadde vi
rundt 4.000 brukere av vår nettbaserte
kunnskapsplattform. De første målingene
viser at flere av barnehagene serverer mer
nøkkelhullsmerkede produkter og mer
grønnsaker etter et år med SunnereBarn.
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Vi er også veldig stolte av å ha fått med oss
Marit Løset Eriksen i SunnereBarn-teamet i
løpet av året.
GreeNudge skiller seg fra andre
virksomheter ved at vi jobber både med
rådgivning og forskning.
Vi er veldig stolte av teamet i GreeNudge
som bidrar til å bygge ny kunnskap
på eget arbeidsfelt. Det siste året har
vi publisert to vitenskapelige artikler
som begge omhandler hvordan man
kan nudge forbruker til å ta sunnere og

mer miljøvennlige valg i kantiner og
restauranter.
Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere for støtten det siste året.

Samira Lekhal
Grunnlegger
Styreleder
Helena Slapø				
Med-grunnlegger
Daglig leder

Fra venstre: Helena Slapø og Samira Lekhal
Foto: Cecilie Dahl Rian, Smakmagasinet

Ledernes kommentar
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BÆREKRAFTSMÅL
GreeNudge støtter aktivt opp om FNs bærekraftsmål og de ti prinsipper
for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Vi
har inkorporert bærekraftsmålene i vår strategi og i GreeNudge tar vi
bare på oss oppdrag som støtter opp under bærekraftsmålene.
GreeNudge har aktivt jobbet med fire av bærekraftsmålene det siste året.
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme
bærekraftig landbruk.
GreeNudge har spesielt jobbet med å utrydde alle former for feilernæring.
Gjennom SunnereBarn har vi jobbet med mer enn 4000 ansatte og
nærmere 35000 barn med å bedre kostholdet i norske barnehager og SFO.
Vi har spesielt fokus på å utjevne sosiale forskjeller i kostholdsvaner.
2020 blir det første året hvor vi har konkrete tall på hvordan mattilbudet
i barnehager og SFO har utviklet seg siden de startet opp med
SunnereBarn.
Skjærgårdsmat ble etablert av Tønsberg kommune med mål om å fremme
bærekraftig landbruk, matproduksjon og god folkehelse nasjonalt.
GreeNudge hadde ansvar for å gjennomføre Skjærgårdsmatkonferansen
som en del av prosjektet med hovedfokus på mat, bærekraft og helse,
hvordan skape fremtidens forbruker og hvordan løse globale utfordringer
på lokalt nivå.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
GreeNudge jobber med sentrale aktører i matvarebransjen for å bedre
folkehelsen i Norge. I tillegg jobber vi med hvordan matvarebransjen kan
stimulere til bærekraftig matkonsum.

Bærekraftsmål
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I 2019 har vi evaluert NorgesGruppens arbeid med å redusere salg av sukker i
flere varelinjer og å øke salget av frukt og grønnsaker i alle NorgesGruppens
kjeder. Vi måler effekten av tiltakene NorgesGruppen gjennomfører og
knytter dette opp mot folkehelse. Arbeidet med sukker, frukt og grønnsaker
er oppsummert i to rapporter som du finne på vår nettside her.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

I 2019 inngikk GreeNudge et samarbeid med Pure CSR Consulting AS
om satsningen BehaviourLab som ble lansert tidlig i 2020. Målet er å
bruke atferdsøkonomi for å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål ved å
tilby et evidensbasert verktøy til organisasjoner. Vi har spesielt fokus på
bærekraftsmål 12.8 om å sikre at folk har relevant informasjon om og er
seg bevisst en bærekraftig utvikling og livsstil i harmoni med naturen.
I GreeNudge jobber vi sammen med våre kunder for å effektivisere
ressursbruken og tilby grønne valg.

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling
For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.
I GreeNudge jobber vi med partnerskap og samarbeider med en
rekke ulike aktører som vi mener er nødvendige for å lykkes med
bærekraftarbeidet. Vi samarbeider med matvarebransjen om flere ledd i
verdikjeden, med forskningsinstitusjoner og frivillig sektor.
I GreeNudge er vi opptatt av å spre kunnskap om gode praktiske
løsninger for hvordan næringslivet kan stimulere til sunnere og mer
miljøvennlig valg av mat. I 2019 arrangerte vi Skjærgårdsmatkonferansen
som samlet mer en 250 deltagere som næringslivstopper, forskere,
produsenter, studenter og ungdommer.
I tillegg har vi et eget tjenesteområde som heter «kunnskapsformidling».
Vi mener det er nødvendig å ha sterkt fokus på kommunikasjon for at
prosjekter skal ha effekter utover selve gjennomføringsperioden. Dette
også som en del av måloppnåelse og gevinstrealisering. Vi publiserer i
stor grad funn fra prosjektene i egne kanaler slik at andre kan ta i bruk
denne kunnskapen.

Bærekraftsmål
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ORGANISASJONEN
GreeNudge er en nettverksbasert organisasjon, med tverrfaglig
ekspertise innen mat, helse, miljø, nudging og forbrukeratferd. Ved
utgangen av 2019 hadde GreeNudge 4 faste ansatte; Helena Slapø,
Samira Lekhal, Marit Løset Eriksen og Linda Mathisen. I tillegg har vi
selvstendige rådgivere tilknyttet selskapet på ulike prosjekter; Ratib
Lekhal og Alexander Schjøll.

Helena Slapø
Med-grunnlegger
Daglig leder
Dokorgradskandidat

Samira Lekhal
Grunnlegger
Styreleder
Prosjektleder

Organisasjonen

Helena er daglig leder i GreeNudge og jobber på prosjektene for
NorgesGruppen. Hun har kjernekompetanse på miljø, mat og
forbrukeratferd. I tillegg har Helena bidratt sterkt til utviklingen
av SunnereBarn og forskningsprosjekter. Hun jobber med en
næringsdoktorgrad innen atferdsøkonomi på OsloMet finansiert
av Forskningsrådet. PhD-prosjektet omhandler hvordan man mest
effektivt påvirker forbrukere til å velge sunn og miljøvennlig mat
i dagligvarebutikker. Helena er utdannet siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole med spesialisering i energi, naturressurser og miljø.

Samira er engasjert og aktiv styreleder og prosjektleder for
SunnereBarn og prosjektene for NorgesGruppen. Hun har
studert medisin og psykologi og er spesialist i indremedisin med
doktorgrad om kolesterol som risikofaktor for utvikling av hjertekarsykdom. Samira er blant landets fremste eksperter på overvekt og
livsstilssykdommer. Hun er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig
overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon barn og unge, Sykehuset i Vestfold
og er prosjektleder og initiativtaker til «Fra kunnskap til handling» et nasjonalt kompetanseprogram for å fremme sunne kostholdsvaner
og forebygge overvekt og livsstilssykdom hos barn og unge.
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Linda Mathisen
Prosjektkoordinator
SunnereBarn

Marit Løset Eriksen
Prosjektkoordinator
SunnereBarn

Ratib Lekhal
Tilknyttet rådgiver
Seniorforsker

Alexander Schjøll
Tilknyttet rådgiver
Seniorforsker

Organisasjonen

Linda er prosjektkoordinator for GreeNudge med ansvar for
kommunikasjon og administrering av kurs og konferanser i regi av
GreeNudge. Hun er utdannet prosjektleder ved Høyskolen Kristiania
og har flere års erfaring fra prosjektstyring og forskningskoordinering.
Ved siden av jobben i GreeNudge jobber Linda som prosjekt- og
forskningskoordinator ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst,
Sykehuset i Vestfold.

Marit er prosjektkoordinator for SunnereBarn. Hun holder jevnlige
kurs for brukere av SunnereBarn. Marit har som spesialidrettspedagog
lang erfaring med livsstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet. Hun
har en bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole. I
tillegg har hun studert overvektsproblematikk ved Høgskolen i Stord/
Haugesund og er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Volda.
Marit har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage. Ved
siden av jobben i GreeNudge studerer Marit praktisk pedagogikk ved
Universitetet i Sørøst-Norge.

Ratib er tilknyttet GreeNudge gjennom prosjektet SunnereBarn. Han
har jobbet som forsker og foreleser i mange år og er en av landets
fremste eksperter innen pedagogikk og kvalitet i barnehagesektoren.
Ratib er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har en
doktorgrad i pedagogikk. Han har i flere år forsket på kvalitet i
barnehage med hovedfokus på språkutvikling. Han leder Nasjonal
etterutdanning for styrere i barnehager ved BI.

Alexander er tilknyttet GreeNudge gjennom flere
forskningsprosjekter og har jobbet med eksperimenter både
i butikker og restauranter for å få forbrukere til å ta sunnere
og mer bærekraftige valg. Har arbeidet med å prøve ut
ulike «nudge» i praksis. Alexander jobber som forsker II ved
Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og har en doktorgrad
i økonomi.
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SATSINGSOMRÅDER 2019
GreeNudge har sterkt fokus på effekten av arbeidet vi gjør. Det er viktig
for oss at arbeidet vi gjør faktisk bidrar til bærekraftig utvikling.
For å sikre at vi får dette til, jobber vi innenfor tre ulike områder;
analyse og evaluering, kunnskapsformidling og forskning.

Analyse
og evaluering

Kunnskapsformidling
Forskning

Satsingsområder 2019
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ANALYSE OG EVALUERING
GreeNudge gjør analyse og evaluering av virksomhetens satsing på
helse og bærekraft. Objektiv og forskningsbasert evaluering sikrer at
virksomheten oppnår effekt av initierte tiltak og skaper mer objektiv og
troverdig kommunikasjon. GreeNudge har kunnskap til å identifisere
de beste endringsprosjektene og utarbeider praktiske verktøy som
kan benyttes i videre strategi og satsing for å fremme sunnere og mer
bærekraftige valg.
I 2019 har vi gjørt to analyse og evalueringsprosjekter for
NorgesGruppen.

Samira Lekhal forteller Kjeld Andressen i HealthTalk om funnene i sukker-rapporten GreeNudge har
skrevet for NorgesGruppen. Du finner hele podcasten her. Foto: HealthTalk

Satsingsområder 2019 - Analyse og evaluering
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Analyse av NorgesGruppens satsing for å øke salget av
frukt og grønnsaker i perioden 2015 - 2019
GreeNudge har analysert og evaluert hvordan endringer i utforming av
NorgesGruppens dagligvarebutikker har endret volumsalget av frukt og
grønnsaker solgt gjennom deres kjeder.
Rapporten ble omtalt i flere medieoppslag, blandt annet på forsking.no
Rapporten som oppsummerer arbeidet ble ferdigstilt høsten 2019 og
kan leses på vår nettside her.

Hovedfunn i rapporten:
Sentrale nudger som er brukt for å øke salg av frukt og grønnsaker er plassering,
produktutvikling, porsjonering, merking og pris.
Totalt har salget av frukt og grønnsaker økt med 14,7 % i perioden 2015-2019.
Vekst i salgvolumet har vært størst for grønnsaker.
I Norges befolkning er det store forskjeller i inntak av frukt og grønnsaker.
Veksten i salgsvolum har vært størst i områder med lavere utdannelsesnivå i 		
Norges.
Dette viser at bruk av nudging kan bidra til å utjevne sosiale
forskjeller i kosthold.

Figur 1.

Prosentvis utvikling i volumsalg av frukt og grønnsaker i alle NorgesGruppens kjeder

Satsingsområder 2019 - Analyse og evaluering
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Analyse og evaluering av NorgesGruppens satsing for å
redusere salget av sukker i perioden 2015 - 2018
Vi har analysert og evaluert hvordan endringer i utforming av
NorgesGruppens dagligvarebutikker har endret volum sukker solgt
gjennom deres ulike kjeder.
Rapporten som oppsummerer arbeidet ble ferdigstilt våren 2019 og kan
leses på vår nettside her.

Hovedfunn i rapporten:
Sentrale nudger som er brukt er endringer i resepter, optimalisert
plassering av produkt i butikk og reduserte priser på sukkerfrie 			
alternativer.
Totalt har volum sukker solgt gått ned 5,5 % i perioden 2015 - 2018.
NorgesGruppens reduksjon i sukker i First Price-saft har redusert sukker
fra saft med rundt 50 %.
Redusert størrelse på smågodtposene og utvikling av sunnere smågodt
har redusert sukker fra søtsaker med 10 %.
Optimal plassering kombinert med redusert pris for sukkerfri brus økte
andelen av brussalg fra sukkerfri brus med 6 % i Kiwi kjeden.

Figur 2.

Prosentvis utvikling i volum sukker solgt i alle NorgesGruppens kjeder

Satsingsområder 2019 - Analyse og evaluering
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BehaviourLab
I 2019 inngikk GreeNudge et samarbeid med Pure CSR Consulting AS om
prosjektet BehaviourLab som ble lansert tidlig i 2020.
Målet er å bruke atferdsøkonomi for å bidra til å realisere FNs
bærekraftsmål ved å tilby et evidensbasert verktøy til organisasjoner.
Teamet består av rådgivere og forskere. Samira Lekhal og Helena
Slapø er i denne sammenheng seniorrådgivere og Linda Mathisen
prosjektkoordinator.

Marcus Borley er seniorrådgiver i Pure CSR Consulting
og BehaviourLab.

Satsingsområder 2019 - Analyse og evaluering
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KUNNSKAPSFORMIDLING
Vi i GreeNudge holder ofte
foredrag, kurs og konferanser
innenfor fagfeltene helse, mat,
forbrukeratferd, atferdsøkonomi
og miljø, samt at det holdes
jevnlige gjesteforelesninger på
universitet og høgskoler.
GreeNudge utvikler også
e-læringskurs til intern
kompetanseheving og er
vertskap og administrerer
konferanser og kurs.

Samira Lekhal er en ettertraktet foredragsholder og har i 2019 blandt annet blitt invitert til ledergruppen i
Helsedirektoratet for å snakke om dagligvarebutikken som arena for forebygging av livsstilssykdommer
Foto: Thomas Floyd, Smakmagasinet

Satsingsområder 2019 - Kunnskapsformidling
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GreeNudge har sammen med Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i
Vestfold tatt initiativ til kompetansehevingsprosjektet Fra kunnskap til handling, hvor
SunnereBarn er et av delprosjektene. SunnereBarn drives av GreeNudge med mål om å
fremme sunnere kosthold i barnehager og SFO over hele Norge.
Prosjektet var i 2019 finansiert av GjensidigeStiftelsen, ASKO, Mills, Nortura, Lerøy, BAMA
og NorgesGruppen. SunnereBarn har flere strategiske samarbeidspartnere; OsloMet
Handelshøyskolen BI, Opplysningskontorene for frukt og grønt og brød og korn, Landslaget
for mat og helse i skolen.SunnereBarn viser Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold (20162021) i praksis.
Arbeidet startet opp høsten 2017 og i 2019 har vi hatt fokus på skalering.
Hvis du vil vite mer om hva SunnereBarn tilbyr finner du mer informasjon på nettsiden her

I 2019 har 4.000 ansatte og nærmere
35.000 barn vært med på SunnereBarn
Marit Løset Eriksen (t.v.) sammen
med Mat for Minsten teamet i ASKO

Satsingsområder 2019 - Kunnskapsformidling
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Boken «Kosthold og fysisk helse»
Teamet i SunnereBarn ga ut boken «Kosthold
og fysisk helse» i slutten av året. Boken handler
om hvordan barnehagen kan bidra til bedre og
sunnere matvaner hos barn, og dermed til god
fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel. Den
gir basiskunnskap om kosthold, hvordan kosthold
påvirker helsen og hvordan barnehagen i praksis
kan jobbe med mat og måltid.
Forfattere:

Samira Lekhal, Helena Slapø,
Ratib Lekhal og May Britt Drugli

Serie: 		

De yngste i barnehagen

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

Du finner boken her.
Samira og Helena presenterte boken «Kosthold og fysisk helse» under boklanseringen
«Vi blir faktisk hva vi spiser» på Litteraturhuset i Oslo 2. desember. Les mer om lanseringen her

Satsingsområder 2019 - Kunnskapsformidling
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Skjærgårdsmatkonferansen
Skjærgårdsmat ble etablert av Tønsberg kommune med mål om å fremme bærekraftig landbruk, matproduksjon og god folkehelse nasjonalt. Med ønske om å
etablere Vestfold som et foregangsfylke på hvordan lokale ressurser kan bidra til å
løfte nasjonale interesser.
GreeNudge var vertskap med Linda Mathisen som prosjektleder, for 250 deltakere
under Skjærgårdsmatkonferansen 30. august 2019 i Tønsberg. Samira Lekhal var
faglig ansvarlig og konferansier.
Debatt, foredrag og diskusjoner rundt de brennhete og viktige temaene; mat,
bærekraft og helse preget dagen. Konferansen ble åpnet av Petter Berg, ordfører
i Tønsberg. Noen av temaene var hva det koster samfunnet med behandling av
overvekt og fedme. Hvordan vi kan skape fremtidens forbruker gjennom økt kunnskap og forebygging. Og hvordan redusere matsvinn og dra nytte av hverandre på
tvers av bransjene for å nå felles mål.

GreeNudge var vertskap for 250 deltakere
under Skjærgårdsmatkonferansen
Klikk på bildet for å se film fra konferansen

Samira Lekhal (t.h.) ledet også debatten. GreeNudge samlet et stort panel med deltakere nasjonalt og lokalt.
Fra venstre: Skjærgården Gartneri, Matvett, Nortura, Bama, Findus, Helsedirektoratet, Nasjonalt råd for ernæring og
OsloMet, NorgesGruppen, Mills og Jarlsberg Hovedgård. Foto: HealthTalk

Satsingsområder 2019 - Kunnskapsformidling
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GreeNudge var godt representert under Sjærgårdsmatkonferansen.
Fra venstre: Linda Mathisen, Samira Lekhal og Helena Slapø

Noen av deltagerne i debattpanelet.
Fra venstre: Linda Granlund Helsedirektoratet, Liv Elin Torheim OsloMet og Nasjonalt råd for ernæring, Inge Erlend
Nesset NorgesGruppen, Marte G. Byfuglien Mills AS. Foto: HealthTalk

Satsingsområder 2019 - Kunnskapsformidling
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Inviterte foredrag og kunnskapsformidling
Samira Lekhal
Samira Lekhal er en ettertraktet foredragsholder og var blant annet invitert til Aftenpostens
ernæringskonferanse, hvor hun satt i debattpanelet; Hva blir vi påvirket av? Hun ble
invitert til ledergruppen i Helsedirektoratet for å snakke om dagligvarebutikken som
arena for forebygging av livsstilssykdommer og resultater fra real-life setting for
NorgesGruppens kjeder; sukker, frukt og grønt og grove korn. Samira var også invitert til
NorgesGruppens helseseminar i september. Under Skjærgårdsmatkonferansen presenterte
hun samarbeid og resultater fra rapporter gjort for NorgesGruppen. Her holdt hun også
innlegget «SunnereBarn – matglede for alle barn gjennom kunnskapsløft for ansatte i
barnehage og SFO». Samira var også faglig ansvarlig, konferansier og debattleder under
konferansen. Hun deltok på European Congress on Obesity med sin presentasjon “Choice
architecture in supermarkets to promote higher volume of fruit and vegetables related to
socioeconomic status – analysis from Norwegian retailer chain NorgesGruppen”. Nudging
i dagligvarebutikken for å fremme helse ble presentert av Samira på fagmøte i regi av
Folkehelsa. I tillegg har hun vært invitert til diverse radiosendinger, og podcaster, bl.a.
en podcast med HealthTalk hvor hun snakket om bruk av nudging i dagligvare for å øke
volum av frukt og grønt, resultater fra analyse av tiltak i NorgesGruppens kjeder: Du finner
episoden her.
Hun var også invitert til NRK Vestfold distriktssending sammen med Linda Mathisen for å
snakke om Skjærgårdsmatkonferansen. Du finner intervjet her. Samira uttalte seg på nrk.no i
forbindelse med ny rapport lansert av Unicef om feilernæring hos barn og unge; Viktigheten
av å utjevne sosiale forskjeller i kosthold. Og hun uttalte seg om rapporten «NorgesGruppens
arbeid for å øke volumsalget av frukt og grønnsaker i perioden 2015-2019» i forskning.no
hvor denne ble omtalt her.

Marit Løset Eriksen
Marit holdt Kick-Off kurs i regi av SunnerBarn for Oslo kommunes AKS i september. Hun var
også invitert til å stå på stand for SunnereBarn under Regional konferanse for mat og måltid
i barnehagen, arrangert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. I September
deltok SunnereBarn også med stand og workshop på Lørenskog kommune sin planleggingsdag for alle ansatte i barnehage og skole. I tillegg sto Marit på stand for SunnereBarn under
Skjærgårdsmatkonferansen sammen med ASKOs Mat for minsten.
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Helena Slapø
Daglig leder og PhD-stipendiat Helena Slapø ble invitert til å forelese på OsloMet med
foredraget «Hvordan kan nudging påvirke matinntaket til folk?» for masterstudenter. Hun
har forelest om temaet i kurset «MAME4100 Sentrale utfordringer innen samfunnsernæring»
hvor et av læringsmålene er at studentene skal få inngående kunnskap om sentrale
helse- og ernæringsrelaterte utfordringer nasjonalt og globalt. Helena deltok på
Skjærgårdsmatkonferansen med foredraget «Atferdsøkonomiske virkemidler og nudging».
Hun presenterte noe av sitt doktorgradsarbeid gjennom en posterpresentasjon på den
internasjonale fedmekongressen «Obesity Week 2019» i Las Vegas i november; «Choice
Architecture Interventions to Nudge Costumers towards Healthier Food Purchase in RealLife Grocery Store - review».

Linda Mathisen
Linda Mathisen var prosjektleder for Skjærgårdsmatkonferansen. Hun sto også på stand
under Forskningskveld ved Sykehuset i Vestfold for å snakke om rapporten
«Mulighetsrommet - hvordan påvirke forbruker til å ta sunnere valg».
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FORSKNING
GreeNudge jobber med flere forskningsprosjekter og samarbeider med
en rekke forskningsinstitusjoner. Vårt forskningsarbeid kommuniseres
gjennom rapporter og forskningsartikler.
Publikasjoner
Gjennom GreeNudges arbeid med nudging
og atferdsøkonomiske virkemidler ble det
publisert 2 artikler.

Simple Eco-Labels to Nudge Customers
Toward the Most Environmentally
Friendly Warm Dishes: An Empirical
Study in a Cafeteria Setting.

I Samiras rolle som seksjonsoverlege ved
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst,
publiserte hun med kolleger 2 artikler.

Health-related quality of life after campbased family obesity treatment: an RCT.

Slapø H, Karevold KI

Benestad B, Karlsen TI, Småstuen MC, 		
Lekhal S, Hertel JK, Steinsbekk S, Kolotkin
RL, Ødegård RA, Hjelmesæth J.

Frontiers in Sustainable Food Systems, 2019

BMJ Paediatr Open. 2019

Les artikkelen her

Les artikkelen her

Atferdsøkonomiske virkemidler i
helsefremmende arbeid: hvordan kan
utforming av restauranter og kantiner
fremme sunnere valg?

Cardiometabolic risk factors differ among
adolescents with obesity in three European
countries - a cross-sectional study.

Lekhal S, Bugge A, Schjøll A, Slapø H,
Karevold KI

Benestad B, Júlíusson PB, Siegfried W, Lekhal
S, Småstuen MC, Hertel JK, Agosti F, Marazzi
N, Hjelmesaeth J, Sartorio A.

Norsk Tidsskrift for Ernæring, 2019

Acta Paediatr. 2019

Les artikkelen her

Les artikkelen her
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Forskningssamarbeid
GreeNudge jobber med flere forskere i ulike miljøer og vi har både
samarbeidet med forskere ved SIFO, Nofima, CICERO og Senter for
sykelig overvekt, Helse Sør-Øst, det siste året.
Doktorgradsprosjekt – Nudging i dagligvare
«Contextual interventions influence on food choices in a real-life
grocery store»
PhD-stipendiat:
Hovedveileder:
Biveileder: 		

Helena Slapø
Samira Lekhal
Ingunn Sandaker

Helena Slapø gjennomfører sitt doktorgradsprogram gjennom OsloMet på tildelte midler
fra Norges Forskningsråd. Prosjektet omhandler nudging i dagligvare. GreeNudge mottok
midler til doktorgradsprosjekt om nudging i dagligvare fra Norges Forskningsråd i 2018
og har finansering frem til 2022. Dette prosjektet vil ta for seg hvordan man kan få
forbruker til å velge sunnere og mer miljøvennlig i dagligvarebutikker. NorgesGruppen er
samarbeidspartner på prosjektet.
Bakgrunnen for prosjektet er at usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for
sykdom og tidlig død i Norge og resten av verden. I tillegg står matproduksjon for rundt
en tredjedel av verdens klimautslipp og kjøttproduksjon står for mesteparten av disse
utslippene. For å nå ernærings- og klimapolitiske målsettinger om å redusere risikoen for en
rekke sykdommer og klimautslipp, er det viktig å få kunnskap om hva som påvirker folks valg
av mat. I dette prosjektet vil man se på hvordan dagligvarebutikker i praksis kan ta i bruk
«nudge» for å påvirke kundene til sunnere og bedre valg av mat.

Helena Slapø hadde posterpresentasjon på den internasjonale
fedmekongressen «Obesity Week 2019» i Las Vegas i november.
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SAMARBEIDSPARTNERE
GreeNudge samarbeidet i 2019 med en rekke offentlige og private
organisasjoner for å fremme helse og miljømessig bærekraft. Vi jobber
stadig med å få flere samarbeidspartnere som representerer hele
bransjen.

Samarbeidspartnere
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Kontakt
Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo
post@greenudge.no
https://greenudge.org

