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Kampanjen 
overordnet 



Skisse av gjennomføring – «bølger» 

Første bølge 

• 15.mai – 6. juni 

(pause) 

Oppfølgingsbølger 

• Fra september 



Budskap 
Metode 

Nudging – bruk av gruppenorm og fokus på fellesgoder 

Målsetting 
Å snakke til forbrukerne om det positive som skjer når de handler hvitt – og at normen blant norske forbrukere er å handle hvitt 

Ønsket etterlatt 
inntrykk 

Flertallet av forbrukere handler hvitt og bidrar til fellesskapet 

Strategi 
Snakke om fordelene ved den hvite økonomien, fremfor å vektlegge ulempene ved den svarte økonomien.  

Trekke frem de hvite tilbyderne som gjør det de skal, fremfor å gi oppmerksomhet til de svarte tilbyderne.  

Snakke om at et flertall av forbrukere ønsker å handle hvitt, fremfor at noen forbrukere handler svart.  

Gi anerkjennelse til forbrukerne som handler hvitt, fremfor å gi oppmerksomhet til de som handler svart.  



Første bølge 
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Første bølge - kanaler 

Ny 
handlehvitt.no 

•Grafisk profil 

•Oppdaterte tekster 

Kampanjefilmer 
på Facebook 

•Alle parter i SMSØ 

Kronikk fra 
topplederne 

Intranettsaker 



Første bølge - dramatisering 

 

15. mai - 22. mai 

• Første film publiseres på FB 

• Intranettsaker 

 

29. mai – 6. juni 

• Andre film publiseres på FB 

• Kronikk på trykk 

(pause) 
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Forslag postetekster 

Du, jeg og de fleste i 
Norge handler hvitt. Slik 
får fellesskapet penger 
til å bygge sykehus, 
skoler og veier. Det 
gjør Norge til et godt 

sted å bo. Noe å være 
stolt av, ikke sant? 

Skatteetaten 

Du, jeg og de fleste i 
Norge handler hvitt. Slik 
bidrar vi til fellesskapet, 

og vi får gode og 
solide arbeidsplasser. 

Det gjør Norge til et 
godt sted å bo. Noe å 

være stolt av, ikke sant? 

LO 

Du, jeg og de fleste i 
Norge handler hvitt. Slik 
bidrar vi til fellesskapet, 
og vi får et næringsliv 
hvor alle konkurrerer 
på like vilkår. Det gjør 
Norge til et godt sted å 

bo. Noe å være stolt av, 
ikke sant? 

NHO 
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Resultater kronikk 



Publisering 
Foreløpig opplag: ca 700.000 

• Egne nettmedier: 

• YS 

• LO 

• Unio 

• Norsk Arbeidsmannsforbund 

• Skatteetaten 

 

• Fagnettsteder: 

• VVS-Forum 

• Byggeindustrien 

• Ledernytt 

• VVS Aktuelt 

• Byggfakta bolig 

• Byggmesteren 

 

• Medier nett: 

• Hålogalands avis 

• Harstad Tidende 

• Dagens perspektiv 

• Oppland Arbeiderblad  

• Hamar Arbeiderblad 

• Stavanger Aftenblad 

• Medier papir: 

• Bladet Vesterålen 

• Varden 

• Lister 

• Rogalands Avis 

• Stavanger Aftenblad 

• Namdalsavisa 

• Oppland Arbeiderbad 

• Ukeavisen Ledelse 

• Fiskeribladet 

• Lofotposten 

• Jarlsberg 

• Ringsaker Blad 

 








