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Bakgrunn
Målgruppen for dette inspirasjonsheftet er først og fremst personer i kommunene
som ønsker å drive et effektivt kommunikasjonsarbeid om miljø og klima. Heftet er
ment som inspirasjon til personer som arbeider med slike spørsmål, men som har
en annen faglig bakgrunn enn kommunikasjon. Det er også ment for kommunikasjonsarbeidere som kan lite om miljø og klima. Med dette heftet ønsker vi å inspirere kommunene til å gripe de mulighetene som miljøkommunikasjon gir. Gjennom
heftet skal kommunene kunne hente motivasjon og få tips til eget miljøkommunikasjonsarbeid.
Arbeidet med å bygge opp den lokale kompetansen i miljøkommunikasjon startet
opp i 2013 som et av kompetanseutviklingstiltakene daværende Miljøverndepartementet valgte å støtte etter at «Kommunemalen» og nettportalen som ble utviklet i
programmet «Livskraftige kommuner», ble lagt ned. Arbeidet vil fortsette i 2015.
Det har blitt samlet inn gode eksempler som er tilgjengelig på nettstedet
http://www.miljokommunikasjon.no. Videre har det blitt opprettet en egen Facebook-side og en egen diskusjonsgruppe på Facebook, som begge har fått navnet
«Miljøkommunikasjon i kommunen». Det har også blitt opprettet en egen filmkanal
på YouTube med en filmspilleliste som heter «Miljøkommunikasjon».
Mange kommuner jobber godt med eller har visjoner om miljøkommunikasjon, og
disse kommunenes erfaringer er brukt som en del av grunnlaget for dette heftet. I
tillegg gir vi gjennom heftet innblikk i hvordan de norske kommunene Fredrikstad,
Trondheim og Rana, i tillegg til Ofoten-regionen, planlegger og gjennomfører sitt

miljøkommunikasjonsarbeid. Det gjør vi fordi deres tanker, erfaringer og visjoner
belyser flere sentrale sider ved miljøkommunikasjon.
Vi vil takke alle som har delt sine erfaringer og visjoner om miljøkommunikasjon
i kommunen med oss.
Inspirasjonsheftet er laget av Miljøkom (norsk firma) i samarbeid med Mikom
(svensk firma) med tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fredrikstad, 7. april 2015

Initiativtaker og prosjektleder: Mona Nilsen, Miljøkom
Tekst og ideer: Mona Nilsen, Miljøkom og Mats Lönngren, Mikom
Design: Hege Bruun Høy, Cockpit
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Kommuniser mer, kommuner
– si det høyt, og si det ofte!
Begrepene informasjon og kommunikasjon brukes ofte
om hverandre. Slik vi ser det, er informasjon til dels et
produkt – en viss mengde og type informasjon, som
fakta og tall. Det kan også være en viss form av aktivitet, men da handler det om enveiskommunikasjon
der avsender sender et budskap til ulike kanaler. Kommunikasjon derimot, er aktiv prosess, og aldri et produkt. Kommunikasjon er per definisjon en toveis
prosess der både avsender og mottaker sender et budskap via ulike kanaler.
En miljøkommunikasjonssituasjon er en situasjon hvor
mennesker kommuniserer, handler og påvirker hverandre og hverandres påvirkning på miljøet. Aktørenes
læring, maktutøvelse og delaktighet i beslutningstaking og kunnskapsutvikling er viktige aspekter for å
forstå miljøkommunikative situasjoner. Vår inngang er
et kommunikativt perspektiv på miljøproblemene.
Kommunikasjon alene kan ikke forbedre verden. Men
kommunikasjon kan bidra til å påvirke menneskers
kunnskaper og holdninger og til slutt deres atferd. Vi
vil jo at menneskene skal endre sine vaner og rutiner,
at de skal bytte bil mot sykkel eller buss, at de skal kil-

desortere mer og bedre, at de skal spare energi, og at
de skal forbruke mindre og dessuten mer bærekraftig.
Dette lille heftet handler om hvordan vi kan kommunisere for å lykkes – både internt i den kommunale organisasjonen og eksternt til alle kommunens innbyggere.
Dette heftet inneholder gode eksempler på framgangsrik miljøkommunikasjon. Vi håper at du som
leser det, kan få inspirasjon til ditt arbeid med miljøkommunikasjon.
Dersom vi skal klare å påvirke, må vi nå fram til mennesker – vi kan ikke nøye oss med å produsere informasjon. En pen brosjyre eller et stilig nettsted er
meningsløst så lenge brosjyren ikke leses eller nettstedet ikke brukes av målgruppene. På en eller annen
måte må vi nå fram og berøre. Med innhold og metoder må vi skape både positive og negative følelser
som viser at vi alle har mulighet til å velge. Vi kan
gjøre valg som får ulike konsekvenser for miljøet og
klimaet.
FOLK HAR LOV TIL Å SPØRRE OG KRAV PÅ Å FÅ SVAR
Tilgjengelig informasjon om miljø kan hjelpe mennesker til å gjøre bevisste valg. Norge har i miljøinforma-
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sjonsloven en av verdens mest ambisiøse lover om
tilgang til miljøinformasjon. Miljøinformasjonsloven
skal sikre at alle som spør om miljøinformasjon, skal
få svar innen rimelig tid, normalt innen 15 virkedager.
Både offentlige og private virksomheter må kunne
svare på hvordan virksomheten påvirker miljøet. Ifølge
miljøinformasjonsloven har kommunene plikt til å ha
kunnskap om miljøforhold knyttet til sine ansvarsområder. Enhver har rett til å be om slik miljøinformasjon (§ 10).
Kommunene har plikt til å ha kunnskap om miljøet
og å kunne gi ut miljøinformasjon om sine ansvarsområder.

Ti hindringer – ti utfordringer
Vi som skal drive kommunikasjon om miljø, står overfor noen utfordringer. Vi ønsker å påvirke, vi vil engasjere,
og vi ønsker å forandre. Det er ikke lett, for vi mennesker vil nødig forandres på. Samtidig er miljø og klima blant
vår tids største oppgaver, og hva kan være mer inspirerende? Utfordringer er til for å tas.

HINDRINGER:
MILJØPROBLEMENE ER DIFFUSE
VANENS MAKT ER STERK
VI GJØR OSS TIL OFFER
VÅRT ØKTE FORBRUK SKADER MILJØET OG KLIMAET
INFORMASJONSJUNGELEN
INFORMASJONEN FORVIRRER
DET ER LETT Å VÆRE SKEPTISK
GRUPPETENKNING
DET ER IKKE LETT Å ENDRE FOLKS HOLDNINGER
FORANDRING TAR TID

UTFORDRINGER:
• Gjør det usynlige synlig
• Øk bevisstheten. Støtt det bærekraftige

MILJØPROBLEMENE ER DIFFUSE
Klimaendringer lukter ikke, forsuring er vanskelig å se
med det blotte øyet. Arter utryddes sakte og nærmest
ubemerket. Når vi slipper ut CO2, kan det drøye i
mange år før det skaper problemer i naturen og miljøet. Og reduserer vi CO2-utslippene, så drøyer det
mange år før klimaendringene snur i riktig retning.
Forandringene er smygende og dermed lette å fortrenge.

• Gjør folk delaktige
• Snakk om livets kvaliteter
• Kunsten å berøre
• Skap helhetsbilder
• Skill på tro og kunnskap. Vær ydmyk
• Bytt briller! Bytt perspektiv!
• Vis fram valgmuligheter
• La ørene vokse

GJØR DET USYNLIGE SYNLIG
Utfordringen er å gjøre det usynlige synlig. Vi trenger å
vise problemene, vise fakta om utslippene og konsekvensene. Vi trenger å vise den alvorlige situasjonen.
Vi kan illustrere det usynlige ved å vise en bil som
på en tank bensin slipper
mellom 100 og 200 kg mer
eller mindre skadelige
emner rett ut i luften. Og
de som allerede er berørt,
må være vitner. Fortell historien om når havnivået
stiger over dørterskelen.
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VANENS MAKT ER STERK
Vaner er bra når det gjelder å skape en ordnet tilværelse. Men alle vaner er ikke like bærekraftige –
bilkjøring, kjøttspising, overforbruk, energisløsing.
Noen vaner er nødvendige, en del handler om at vi er
bekvemme, andre handler om at vi ønsker å nyte.
ØK BEVISSTHETEN. STØTT DET BÆREKRAFTIGE
Utfordringen på lang sikt er å skape bevissthet.
Gjennom refleksjoner og samtaler kan vi se hvilke
vaner vi vil beholde, og hvilke vi vil endre på. Når
vanene blir tydelige for oss, kan vi gjøre aktive valg.
Utfordringen på kort sikt er å skape situasjoner der
folk uten å ha tenkt videre over det velger de miljøvennlige løsningene fordi det er lagt til rette for disse
og de oppleves som selvfølgelige. Dette kalles nudging.

VI GJØR OSS TIL OFFER
Vi mennesker har av natur en dobbelthet i oss. På den
ene siden kan mange av oss være miljøbevisste, på
den andre siden fortsetter vi som vanlig. Ofte vet vi
hva som bør forandres, allikevel er vår atferd og våre
handlingsmønstre ofte skadelig for miljøet og klimaet.
«Det hjelper vel ingen ting om lille jeg reduserer
mine utslipp når alle andre milliarder mennesker
fortsetter som vanlig?» «Politikerne bestemmer og
gjør som de vil, og hva hjelper det hva jeg gjør?»
Det er lett å skylde på andre, lett å bli som eselet Tussi
i Ole Brumm og tenke at man selv er uten betydning.
Man kan kjenne seg maktesløs og gjøre seg til et offer
som ikke kan påvirke noe.
GJØR FOLK DELAKTIGE
Utfordringen er å gjøre folk delaktige: skape situasjoner der de kan oppleve å gjøre en innsats og skape
forandring sammen med andre. Vi må vise at små
handlinger kan gi store effekter når mange gjør litt, og
at alle har hver sin del av ansvaret for utviklingen.

VÅRT ØKTE FORBRUK SKADER MILJØET OG KLIMAET
I vår del av verden er forbruk rettesnoren for mange.
Vi oppfører oss som om vi tror at lykken er å kjøpe
flere ting og flere klær. Dette til tross for at mange
internasjonale studier viser at det ikke er noen
sammenheng mellom økt forbruk og opplevd lykke.
Når mennesker har oppnådd et visst materielt nivå
(noe vi har hatt lenge i Norge), får vi det ikke bedre
selv om forbruket vårt øker.
SNAKK OM LIVETS KVALITETER
Utfordringen er å stille spørsmålet om vi lever i den
beste av verdener. Hva gjør livet verdt å leve? Innerst
inne vet vi at livets beste sider finnes i det nære og
kjære, i en meningsfylt jobb, i naturen og i vår egen
helse. Det finnes selvfølgelig ingen objektive svar på
hvordan det gode liv ser ut, men om vi ikke stiller oss
spørsmålet, kan vi miste muligheten til å skape en
bærekraftig utvikling.

HVA GJØR

LIVET
VERDT Å
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LEVE?

DET ER LETT Å VÆRE SKEPTISK
Det er behagelig å lytte til informasjon om at miljøproblemene er overdrevne, og at klimaendringene er positive. Vi lytter helst til budskap som passer oss best.
Informasjon som forminsker miljøproblemene, gir oss
alibi for å leve videre i vår trygge bekvemmelighet.

INFORMASJONSJUNGELEN
Mengden informasjon øker stadig. Flere aktører prøver
å nå fram til oss med ulike budskap, som salg, samfunnsinformasjon, helsetips, matoppskrifter og mye
annet. Og vi får stadig flere og flere kanaler for informasjon. Vi er nesten alltid på nett, og informasjonen
er alltid tilgjengelig. Arenaen for å nå fram med informasjon er tøffere enn noensinne.
KUNSTEN Å BERØRE
Utfordringen er å berøre. Med saklig informasjon kan
vi berøre menneskers intellekt og klokskap. Med
opplevelser, bilder, metaforer og dramatikk berører vi
følelser og vekker empati. Med humor og gjennom
å vise muligheter berører vi menneskers lyst.

INFORMASJONEN FORVIRRER
Informasjonssamfunnet akselererer stadig. Informasjonen øker i mengde og blir stadig mer fragmentert.
Risikoen med dette er at vi blir mer forvirret – at vi
ikke ser skogen for bare trær.

SKILL PÅ TRO OG KUNNSKAP. VÆR YDMYK
Utfordringen er å møte miljøskeptiske budskap med
en lyttende holdning. Og vi må tydelig skille på hva
som er fakta, og hva som er teorier og scenarioer – vi
må skille mellom kunnskap og tro. Om vi formidler
framtidige ubehagelige scenarioer som fakta, mister vi
snart vår troverdighet som kommunikatorer. Alarm kan
være nødvendig, men formidlingen må bygge på
saklig informasjon. Hvis ikke spiller vi kortene rett i
hendene på skeptikerne.

SKAP HELHETSBILDER
Utfordringen er å bidra til å skape helhetsbilder. Som
den finske forfatteren Henrik Tikkanen har sagt: «Nå
har jeg all informasjonen jeg trenger, nå vil jeg bare
vite hva alt handler om.»
Vi trenger kunnskap for å forstå de store sammenhengene og for å forstå hva som trengs for at vi skal
kunne drive langsiktig, bærekraftig utvikling. Med en
viss basiskunnskap er det lettere å skille seriøs informasjon fra feilaktig eller uvedkommende informasjon.

7

VITE • VILLE • KUNNE • Miljøkommunikasjon som forandringskraft

GRUPPETENKNING
Vi mennesker søker sosiale miljøer og mennesker som
er noenlunde like oss selv. Det opplever vi som trygt.
Vi som arbeider med bærekraftig utvikling og miljø,
tenker ofte likt. Vi liker å tro at vi har det «rette» verdensbildet, at andre grupper ikke er like opplyste som
oss, eller at de ikke har forstått. Vi er forutinntatte til
andre, og fordommer blir til sannhet i vår egen
gruppe. Det blir et slags «vi og dem». Vi lytter mest til
dem som har samme oppfatninger som oss selv. Vi
kommuniserer ikke med andre, vi bare informerer.
BYTT BRILLER! BYTT PERSPEKTIV!
Utfordringen er å være nysgjerrig. Vi kan lytte for å
lære hvordan andre tenker, og hvorfor de tenker som
de gjør. Å lytte er ikke farlig, og det er ikke det samme
som å være enig. I stedet for å betrakte verden i
termer som rett og galt kan vi tenke at det er mulig å
se på verden med nye briller ut fra ulike perspektiver.
Vi kan være litt mer nysgjerrige, litt mer ydmyke
og vise litt mer forståelse
for andre menneskers
synspunkter. Det resulterer
i mer kommunikasjon, ikke
bare informasjon. Og vips –
en and kan vise seg å være
en kanin.

DET ER IKKE LETT Å ENDRE FOLKS HOLDNINGER
Kommunikasjon er et trøblete og ikke så effektivt styringsmiddel. Det å informere bygger på en tro om at
ulike målgrupper endrer seg frivillig dersom de blir eksponert for informasjon, til forskjell fra hvis de blir stilt
overfor lover og regler. Og kommunikasjonsfolk vil
gjerne rope høyt for å få andre til å endre atferd. Dessverre vekker det som oftest mer motstand.
VIS FRAM VALGMULIGHETER
Utfordringen er å skape situasjoner der folk får saklig
informasjon og kan utveksle kunnskap om miljøspørsmål, der de blir bevisst om sin egen miljøpåvirkning
og får se hvilke valgmuligheter som finnes, og der de
får muligheten til å endre sine egne vaner og valg.
Som kommunikatorer kan vi ikke endre noen, men vi
kan bidra til at målgruppen selv velger forandring.
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FORANDRING TAR TID
Det finnes ingen raske løsninger når det gjelder miljøkommunikasjon. Det finnes ingen magiske knapper å
trykke på. Vi mennesker er motstandsdyktige mot forandring. Vi holder fast ved våre holdninger og velger
informasjon som bekrefter vårt verdensbilde. Det er
tryggest slik.
LA ØRENE VOKSE
Utfordringen er å utruste seg med en engels tålmodighet. Vi kan ikke skape en samfunnsforandring med
pekefingre, og vi vinner ikke tillit ved å «alltid vite
best». Vi trenger å lytte aktivt. Med store ører og nysgjerrige spørsmål kan vi erfare at miljø og framtid ikke
handler om rett eller galt, men om ulike perspektiver.
Vi kan ikke fortelle andre hvordan verden ser ut, men
med gode samtaler kan vi forstå hverandres behov og
drivkrefter. Dermed kan vi nå lettere fram til hverandre.

VITE
VITE, VILLE, KUNNE
Vi som arbeider med kommunikasjon, trenger effektive strategier og metoder for å møte utfordringene,
gjøre hindringer til muligheter og få våre målgrupper
til å endre sin atferd.

Ha kunnskap

For å endre atferd må man vite, ville og kunne. Alle
disse tre elementene er nødvendige dersom målet er
atferdsendring.

Varig
atferdsendring

For å kunne vite trenger vi kunnskap om hvorfor en
forandring er viktig. Vi behøver innsikt i hvorfor vi har
et miljøproblem, og hvordan det ser ut. Og framfor alt
trenger vi kunnskap om hva vi kan gjøre for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi trenger et faglig faktagrunnlag som beskriver tilstanden. Vi som arbeider
med miljøkommunikasjon, må også formidle tips til
dem som vil handle og leve miljøsmart. Vi kan formidle kunnskap gjennom både informasjon og opplæring – både skriftlig, på nettet og muntlig.
Det må være praktisk mulig for folk å kunne endre
atferden sin. Om folk skal sykle mer, må det finnes
sykkelstier. Om folk skal kjøre mer kollektivt, må det
finnes gode alternativer. Om folk skal spise økologisk
mat, må de vite at den økologiske maten er av god
kvalitet, og prisen må være overkommelig. Og om det
skal bli enklere for oss å endre atferden vår, så må
lover og regler endres, sykkelstier bygges ut, osv.
Beslutninger tas av dem som har makt. Det kan derfor
være klokt å tenke på hvordan vi som arbeider med
kommunikasjon, kan påvirke de aktørene som har
mandat til å skape en forandring. Hvilke kanaler og

VILLE
Ha lyst

hvilke arenaer er effektive når vi ønsker å nå fram til
politikere, ledere og andre forbilder for å skape endring? Hvordan når vi fram til dem som er synlige, og
som kan påvirke andre? Hvilke nøkkelpersoner er særlig interessante for oss?
Selv om de praktiske mulighetene for å endre atferd
er til stede, opplever de vi ønsker å nå, kanskje likevel
at de ikke har mulighet til å ta gode miljøvalg. Da må
vi synliggjøre mulighetene bedre.
Til syvende og sist handler det om å ville endre atferd.
Folk må kjenne at de har lyst til å endre atferden sin.
For noen holder det å vite at det de gjør, er bra for
miljøet. For andre, det vil si for de fleste, er det nød-

KUNNE
Ha mulighet

vendig med noe mer. De trenger kanskje en belønning
å strekke seg mot. Det kan for eksempel være at de
sparer penger på den nye atferden (energisparing er
et godt eksempel på det). Eller det kan være at de
påvirker helsen sin på en god måte ved å begynne å
sykle. Når disse effektene blir tydelige, får folk gode
grunner til å opprettholde den nye atferden. Og da
øker kanskje lysten til å teste ut nye vaner også?
De kommende avsnittene inneholder eksempler på
bruk av metoder, budskapsformer og kanaler som på
ulike måter bidrar til at våre målgrupper kan øke sine
muligheter, sin kunnskap og sin lyst til å endre atferd.
Slik at de skal vite, ville og kunne!
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Medvirkning
Et miljøbudskap som presenteres på en god måte,
egner seg godt når man skal informere. Men når noen
skal involveres i en forandringsprosess, trengs noe
mer. For eksempel når vi ønsker å engasjere innbyggerne i samfunnsutvikling og planprosesser, eller når vi
ønsker å sette fart på miljøarbeidet på vår egen arbeidsplass, gjelder det å få de involverte til å samarbeide mot et felles mål. Nøkkelordet er deltakelse.
6 TRINN FOR Å SKAPE DELTAKELSE
Prinsippene for å skape deltakelse er de samme enten
det handler om endring på egen arbeidsplass, i en forening, i et bygdelag eller i forbindelse med en større
planprosess. Vi har identifisert seks trinn som bidrar til
å skape deltakelse. Det er ikke alltid nødvendig å
jobbe med alle de seks punktene; situasjonen og målsettingen avgjør det.
Nedenfor er hvert trinn illustrert med et eksempel som
handler om miljøtilpasning på en større arbeidsplass.
Forslag, tanker og synspunkter noteres og dokumenteres for senere tilbakemelding til alle deltakerne.
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1. Nåsituasjonen
Det første vi gjør, er å fange opp medarbeidernes tanker om miljøarbeidet i dag. Hvordan opplever de at
deres egen organisasjon arbeider? Hva fungerer bra?
Hva kan fungere bedre? Alt som kommer opp på
møtet, fanges opp og noteres på et stort ark. Alle skal
få si det de har på hjertet, og alt blir dokumentert.
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2. Framtiden
Dette trinnet handler om samtaler rundt visjoner og
mål. Enkelte trenger tydelige visjoner og ambisiøse
mål for å bli motivert. Andre synes dette er unødvendig og ønsker heller å arbeide konkret og tiltaksrettet
fra begynnelsen av. Vi som skal lede prosessen, må
forsøke å se an situasjonen og vurdere hvor mye tid
som skal legges inn i trinn 2.
3. Tiltak
En god mulighet til å få med alle i arbeidet med å
gjøre arbeidsplassen bedre tilrettelagt for miljøvennlige løsninger, er å gi dem anledning til å foreslå og
diskutere tiltak. Ved en felles idémyldring får alle de
involverte faktisk mulighet til å delta. Den som har gitt
et forslag som blir skrevet opp på en tavle alle ser,
opplever å være med i en gruppe som arbeider mot
samme mål. Det finnes ingen anledning til å servere
ferdige forslag på tiltak. Hvor morsomt er det egentlig
når noen kommer med en ferdig liste som man bare
kan krysse av på? Det er dessuten viktig å ta alles
kompetanse på alvor.
4. Analyse
Alle forslagene til tiltak gjennomgås. Dette kan skje i
en stor gruppe eller i smågrupper. Eksempel på spørsmål som kan stilles til forslagene, er:
■ Hvilke tiltak er enkle å gjennomføre?
■ Hvilke tiltak gir størst miljøgevinst?
■ Hvilke tiltak gir økonomiske gevinster?
■ Hvilke forslag er det morsomt å jobbe med?

5. Prioritering
Alle tiltakene kan ikke gjennomføres, så det er nødvendig å prioritere mellom dem. En måte å gjøre dette
på er å bruke «post it-lapp-metoden» på en whiteboard eller tavle. Alle i gruppen får så mange post it-lapper hver at de kan skrive ned ca. en tredjedel av
forslagene som gjenstår – ett forslag på hver lapp.
Etter en viss betenkningstid får deltakerne så plassere
post it-lappene med sine favorittforslag.
Prioriteringen leder fram til en liste over hvor mange
stemmer de ulike forslagene har fått. Dette gir et bilde
på hva gruppen ønsker å prioritere. Deretter må gruppen samtale om listen for å bli enige om hvilke tiltak
som skal gjennomføres, når det skal skje, hvem som
skal være ansvarlig, og når tiltakene skal følges opp.
Dette blir handlingsplanen.
6. Beslutning
Når handlingsplanen er forankret i gruppen, er det tid
for å ta en felles beslutning. Om prosessen har vært
godt gjennomført, er det å fatte en beslutning en
enkel formalitet. Dersom noen har innvendinger, er
gruppen muligens ikke klar for å fatte en beslutning
enda. Ideelt sett er alle på en arbeidsplass positive til
en beslutning. Kanskje er det ikke alltid mulig, men
det er dog et mål å jobbe for. Gjennomføring går mye
enklere når det er konsensus i gruppen.

MILJØKOMMUNIKASJON PÅ FACEBOOK
Sosiale medier er kommunikasjonskanaler der vi
møter andre mennesker gjennom ord, tegn, bilder og
filmer. Vår grunnleggende lyst til å dele med andre,
kombinert med de nye medienes enkle delemuligheter, gir rom for at delevennlig informasjon kan spre
seg veldig raskt. Mye av kommunikasjonen som foregår på nettet, kjennetegnes av hurtig spredning.
Facebook er verdens største nettsamfunn og leder an
blant sosiale medier. Folk bruker Facebook mye og
ofte. Mediet er mer enn privatprofiler, blant annet har
bruken av profesjonelle «sider» bredt om seg. Mange
kommuner har egne Facebook-sider. Der er det offentlig og saksrelatert informasjon som gjelder.
Noen utfordringer med miljøkommunikasjon i sosiale
medier er at
■ kanalene endrer seg raskt
■ kampanjer skaper midlertidig oppmerksomhet,
men sjelden får varige følgerskarer
■ kommunene egentlig ikke er så interessante å
følge, at kampen om oppmerksomhet er enorm,
og at få av oss har tydelige stemmer og historier
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Gode eksempler på miljøinformasjon
og -kommunikasjon
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MILJØÅRSHJULET
Flere kommuner, blant andre Fredrikstad, følger det såkalte miljøårshjulet i sitt arbeid med miljøkommunikasjon. Miljøårshjulet, som nærmest er et minimiljøledelsessystem, består av et knippe gode aktiviteter
som setter søkelyset på handlingsalternativer gjennom
å bygge kunnskap og vise muligheter for gode miljøhandlinger. Gjennom årshjulet markerer Fredrikstad
kommune ulike miljødager som innbyggerne oppfordres til å delta på. Blant annet arrangeres Earth Hour,
Verdens miljødag, Strandryddedagen, Mobilitetsuka,
som handler om transport, og Garasjesalgdagen, som
legger til rette for gjenbruk. Det blir lagt vekt på å
tenke globalt og handle lokalt – altså å feie for egen
dør. Kommunen lager arrangementer som det er lett å
delta på sammen med andre. Flere av aktivitetene gir
kommunen mulighet til å ha dialog direkte med innbyggerne om miljøspørsmål. Jo mer det kommuniseres
om arrangementene, dess større er deltakelsen. Miljørådgiver i Fredrikstad kommune, Grete Rasmussen, forteller at kommunens arrangementer gjennom
miljøårshjulet er gode eksempler som andre kommuner kan kopiere. «For vår del sikrer dette at vi har en
årlig plan for våre informasjonsaktiviteter», sier hun.

Earth Hour – årlig markering i Fredrikstad og
resten av Norge og verden
Siste lørdag i mars hvert år går verdens mest kjente
klimakampanje av stabelen: Earth Hour. Kampanjen
oppfordrer verdens befolkning til å slukke lyset
hjemme eller på jobben i én time for klimaet, for å
vise at verden står sammen mot klimaendringene.
Når kommunens innbyggere ser at lysene slukkes
rundt omkring, og de deler bilder av sin egen lysslukking i sosiale medier, får de en direkte tilbakemelding
om at deres atferdsendring gjør en forskjell. Når
mange av oss gjør små forandringer, gir det store og
synlige effekter. For Fredrikstads del har Earth Hour
også blitt markert ved at nabobyene Fredrikstad og
Sarpsborg har utfordret hverandre i en bykamp. Hvilken av byene greier å spare mest strøm i løpet av den
timen Earth Hour varer? Å konkurrere mot naboen kan
være et sterkt motiv for å gjøre sitt beste.
Garasjesalgdagen
Mange av oss har både kjeller og loft fulle av ting vi
ikke lenger trenger, men som vi heller ikke vil kaste.
Gjennom en garasjesalgdag tilrettelegger Fredrikstad
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kommune for at disse tingene får forlenget levetid hos
andre. Gjenbruk forlenger gjenstanders levealder og
sparer dermed miljøet og reduserer klimagassutslippene. Og garasjesalgdagen skaper gode samtaler om
viktige spørsmål.
Strandryddedagen
Den uavhengige organisasjonen Hold Norge Rent arbeider for et søppelfritt Norge gjennom å engasjere
frivillige til ryddeaksjoner og gjennom holdningsskapende arbeid og kampanjer.
Sykkelens dag
Sykkelens dag er Syklistenes Landsforenings årlige hovedmarkering. Dagen markeres over hele landet av lokale lag og kontakter. Sykkelens dag er 9. mai, men
flere lokale arrangører velger en annen dato en av de
første helgene i mai. Mange kommuner er med på arrangementet, og de bruker i stor grad sosiale medier
aktivt i forbindelse med markeringen. I Oslo i 2014 var
slagordet «alle kan sykle, en sykkel for alle». I Mandal
kunne folk prøvesykle en el-sykkel, og i tillegg var det
moteshow og flere sosiale tiltak knyttet til arrangementet.
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Verdens miljødag
På verdens miljødag 5. juni setter Fredrikstad kommune søkelyset på viktige og aktuelle miljøutfordringer og viser på en inspirerende og hyggelig måte
hvordan folks daglige gjøremål kan bli mer miljøvennlige. Dagen markeres av skoler og barnehager, og barn
og ungdom deltar gjennom kreative prosesser. De
viser fram resultatene i byen i begynnelsen av juni
hvert år. Miljødagen skaper oppmerksomhet om miljøspørsmål.
Mobilitetsuka og bilfri dag
Mobilitetsuka arrangeres i midten av september. Arrangementet fokuserer på miljøvennlige transportformer og mindre bilbruk. Kommuner og fylkeskommuner iverksetter ulike permanente tiltak som
skal fremme mer miljøvennlig transport, og det
gjennomføres kampanjer for å vise ulike transportmidler. Folk får mulighet til å prøve noe annet enn det de
pleier, som kanskje kan endre vanene deres.
Fashion Revolution Day
Fashion Revolution Day er en bevegelse som holdes
den 24. april, årsdagen for den tragiske ulykken i
Bangladesh der 1148 mennesker omkom.
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TRONDHEIM KOMMUNE KOMMUNISERER OGSÅ
FAGKUNNSKAP
En av visjonene til Trondheim kommune er at Trondheim skal være en bærekraftig by i 2020. I Trondheim
skal det være lett å leve miljøvennlig. For å oppnå
dette er miljøkommunikasjon viktig for kommunen.
Hva som er den beste måten å kommunisere på, er et
av spørsmålene kommunen jobber med å besvare.
Webmaster i Trondheim kommune, Pål Sommerseth,
er opptatt av innholdet på kommunens nettsted og
om innholdet blir lest. Miljø skal ikke være et nisjetema, det må integreres i det ordinære kommunikasjonsarbeidet, mener Pål. «Vi når ikke innbyggerne
med miljøprosa à la Knausgård», sier Pål med et smil.
Jo større informasjonsvolumet og utfordringene er,
dess vanskeligere tilgjengelig blir informasjonen. Å
gjenbruke informasjon og peke til eksterne lenker og
nasjonale og regionale ressursmiljøer der det er relevant, er derfor viktig.
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Suksess kan måles på flere måter, men brukerstatistikk
er et godt mål på om kommunens nettsider er kjent
og oppleves som nyttige. For Trondheim kommune er
det å kommunisere fagkunnskap om miljø en viktig
delstrategi for å nå kommunens mål om å være en by
der det er lett å leve miljøvennlig. Fagkunnskap er ofte
vanskelig tilgjengelig, og ikke sjelden er kunnskapen
godt gjemt i dokumenter og publikasjoner som nesten
ingen leser eller kjenner til. Derfor utarbeider kommunen lett tilgjengelige faktaark, som de mener er mer
varige enn en nettside. Målgruppene for disse faktaarkene kan lettere tilpasses, og bruken og målgruppene
kan hele tiden vurderes.
Trondheim kommune er gode til å kommunisere sin
miljøfagkunnskap. Kommunen publiserer faktaark som
nettsider med nedlastbare PDF-versjoner.
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KOMMUNESAMARBEID I OFOTEN MED AKTIV BRUK
AV SOSIALE MEDIER OG «PRØV-EN-ELBIL»
For å motivere flere av innbyggerne til å vurdere elbil
som et alternativ arrangerte kommunene i Ofoten-regionen en kampanje om elbil våren 2014. Hovedbudskapet var at elbil også er et alternativ i Nord-Norge.
Mottoet var «en god bil nummer 2» eller «hverdagsbilen». «Hverdagsbilen» kan med ladeinfrastruktur ta
unna nesten all hverdagstransport, og dermed blir «bil
1» (stasjonsvogna e.l.) til «unntaksbilen» som brukes
på langturer og for å dra tilhenger. En humoristisk tegning av en elbil i sjøgrønne farger ble valgt som symbol for kampanjen. Ofoten regionråd var avsender av
budskapet.
Kampanjen hadde et viktig mål om å gi innbyggerne
kunnskap om elbil, og det ble derfor lagt til rette for

RANA KOMMUNES VISJON: KOMMUNEN SKAL BLI
BEST PÅ MILJØKOMMUNIKASJON
En av Rana kommunes visjoner er at kommunen skal
bli best på miljøkommunikasjon. Rana kommune vil gå
foran som et godt eksempel både internt og eksternt.
Rana kommune har jobbet systematisk med miljøkommunikasjon i mange år. Kommunen har også vært
med på statlige miljøsatsinger som har kommet og
gått. Miljøinformasjon er lovpålagt, men i tillegg ønsker kommunen å ha en god kvalitet på sin miljøkommunikasjon. Dermed tar kommunen samfunnsbyggerrollen sin på alvor og får innspill fra innbyggerne gjennom dialog.

en arena med stand hvor folk både kunne stille spørsmål om elbil og selv prøvekjøre en elbil. På denne besøksrunden stilte både ordførere og rådmenn for å
prøvekjøre elbil og skape blest om kampanjen. Det ble
lagt stor vekt på å involvere kommunenes innbyggere
i planleggingsprosessen og underveis i kampanjen
gjennom høy aktivitet på Facebook-siden. Siden ble
oppdatert jevnlig. Kampanjen bidro til å skape engasjement blant lokalbefolkningen, noe som viser at

kampanjer hvor man faktisk er ute og møter folk, gir
ønsket kommunikasjonseffekt. En reportasje med filmsnutt i lokalavisa av en kvinne som prøvekjørte en
elbil, fikk stor oppmerksomhet og ga god spredning i
sosiale medier. Kampanjen bidro til målet om økt samarbeid mellom kommunene knyttet til utbygging av
ladestasjoner, og i dag finnes det en ladestasjon i regionen.

Å fortelle om miljøet er en kommunikasjonsoppgave
som lett blir en avskrivingspost hvis det ikke settes inn
nok ressurser. «Miljøinformasjonsloven og samfunnsoppdraget gjør at vi ikke kan la være», sier miljøsjef i
Rana kommune, Hilde Sofie Hansen. Loven skal dessuten fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser som er av betydning for
miljøet. Derfor er miljøkommunikasjon en satsingsoppgave i Rana kommune. Kommunen har også arbeidet
målrettet med å integrere miljøkommunikasjonsarbeid
i kommunens øvrige kommunikasjonsarbeid.
Visjoner er viktig. Visjoner kan være svaret på hvorfor
vi går på jobb, hvorfor vi er med i en organisasjon,
hvorfor vi jobber, og hvorfor vi bor i en bestemt kommune. En visjon er en kort, energigivende setning som
forteller oss hvor vi vil. Å finne en sterk visjon handler
ikke om å formulere ord, men om å velge en retning.
Rana kommune har valgt en retning, og kommunen
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mener noe – det er sterkt og forpliktende. «Vi vil bli
best», sier Hilde Sofie Hansen.
FRAMTIDEN PÅ NETT ER LEVENDE
Framtiden på nett er levende. Video blir mer og mer
aktuelt, også for kommunene. Terskelen for å lære har
blitt betydelig lavere. Flere kommuner har tatt grep og
tester nå ut de mulighetene videoinnslag på nett gir.
Det skal være enkelt å lage digitale fortellinger. Det
kan likevel være en fordel å ha noen å jobbe sammen
med gjennom prosessen, og kommunen kan med fordel organisere arbeidet som et prosjekt.

I FREDRIKSTAD var luftforurensning
temaet under Mobilitetsuka i
september 2013.
Kommunen ønsket å skape blest om
luftforurensning, og de laget en video
om kommunens nye feiebil, som er
spesialisert på helseskadelig svevestøv.
Videoen ble laget ut fra «minutt for
minutt»-konseptet, som er godt kjent
fra NRK-suksessen «Hurtigruta minutt for
minutt». Deler av filmen inneholder
også tekster med faktainformasjon om
luftkvalitet, miljø og helse.

Når man skal lage en video, gjelder det å finne ut hva
man vil si, men man må prøve å ikke si det rett ut. En
huskeregel som brukes både i filmverdenen og i den
fortellende journalistikken, er «Show it, don’t tell it».
Ved å bruke illustrerende bilder og fortellerelementer
kan kjernen i budskapet komme fram uten at man går
altfor dypt inn i den kompliserte fagverdenen. Å fokusere på ett eller to poeng kan gjøre at disse virkelig
blir husket, og at mottakeren sitter igjen med et inntrykk av at det som blir sagt, er viktig.
Kommunikasjon handler om historiefortelling. En god
historie bryter med det forventede. En god historie selger en drøm. En god historie treffer deg i hjertet. I vårt
informasjonssamfunn har vi mange informasjonskanaler, og mange har noe på hjertet. Aldri har det vært så
vanskelig å bli hørt. Det handler om å forstå og bruke
teknologien for å skape en verdi for målgruppen. Det
handler ikke om å skrike høyest.
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NUDGING – SMÅ DYTT I RIKTIG RETNING
En nudge er et lite dytt i «riktig» retning. Det innebærer å påvirke mennesker til å gjøre nye, mer bærekraftige valg uten å tenke på det.
Nudging har egentlig vært brukt lenge i markedsføring
og i detaljhandelen, men nå har metoden blitt testet
ut på miljø- og klimaspørsmål. Nudging handler om å
understøtte bærekraftige valg. Det kan for eksempel
dreie seg om at skjemaer for strømavtaler har ferdig
avkryssede ruter for miljøvennlige valg, at kopimaskiner og printere er forhåndsinnstilt på dobbeltsidig kopiering og utskrift, og at økologiske varer blir tydelig
eksponert i butikken.
Et av de mest kjente eksemplene på nudging kommer
fra en dansk kommune som hadde store problemer
med søppel på gater og i parker. Kommunen malte
grønne føtter på fortauet, og det så ut som om skrittene var på vei til søppelkassene rundt omkring. Det
reduserte avfallet med 46 prosent.
En svensk hotellkjede hadde et stort matsvinn, ettersom gjestene tok for mye mat fra den gode buffeen
og lot restene bli liggende igjen på tallerkenen. Hotellet lyktes med å redusere matsvinnet med 20 prosent
ved å innføre mindre tallerkener.
Noen tenker kanskje at folk blir lurt av slike forsøk på
påvirkning. Katharina Brunat fra nettverket Nudging
Sweden er uenig. «Jeg kaller det ikke å lure folk. Du
har jo fremdeles et valg. Du kan gå rett fram og blåse i
de grønne fotavtrykkene og slenge søppelet der du vil.

dge
Nu

Du kan ta mer mat fra buffeen om du vil. Valget er
ditt», sier Brunat.
Nei, nudging handler ikke om å bli lurt, det handler
om å dra nytte av atferdspsykologi og annen kunnskap. Vi mennesker ønsker å ha det behagelig, og vel-

ger ofte den lette veien og holder fast på vanene våre.
Mange av valgene våre er ikke rasjonelle. Så i stedet
for å gå veien om kunnskap og holdninger for å
komme fram til atferdsendringer, kan vi plassere den
ønskede atferden rett foran målgruppene våre. På den
måten blir det lett for dem å prøve noe nytt. Sjansen

er god for at de som først tester ut den nye vanen,
fortsetter med den. Og da begynner også deres holdninger å endres. Og kanskje blir de nysgjerrige på å
lære seg mer om avfall, gjenvinning, kildesortering,
strømavtaler osv.
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Planlegg miljøkommunikasjonen
Handling
Å planlegge miljøkommunikasjonen for å få den til å
passe til ulike målgrupper er en lineær prosess. Prosessen er lineær fordi noen spørsmål nødvendigvis må
avklares før andre. For eksempel er det viktig å kjenne
til målet før vi velger budskapet. Like viktig er det å
avklare hvilken kunnskap målgruppen skal få, og hvilke
holdninger eller hvilken atferd vi ønsker å oppnå.

Innhold

Målretting

Prosessen med å planlegge miljøkommunikasjonen er
illustrert i figuren til høyre. Spørsmålene som stilles,
må besvares underveis.
I etterkant er det viktig å evaluere kommunikasjonsinnsatsen. En god oppfølging inneholder minimum tre
elementer:
■ tilbakemelding til alle involverte
■ evaluering av om målene ble nådd
■ vedlikeholdsaktiviteter – hvordan vedlikeholder
vi resultatene?
I tillegg er det viktig å identifisere hva som fungerte
godt, og fallgruver. Hvordan kan vi gjøre miljøkommunikasjonen bedre eller mer effektiv neste gang?

Bevissthet

HVEM?

HVA?
Hva er budskapet?
Hvilke argumenter
skal vi bruke?
Hva er gevinsten for
mottakeren?

Hva kjennetegner
målgruppen vår?

HVORFOR?
Hvorfor skal vi kommunisere?
Hva er hensikten og målene?
Vil vi formidle kunnskap, eller
vil vi endre holdninger?
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Evaluering

HVORDAN?
Hvilke medier skal vi
anvende? Hvordan
skal de kombineres?
Hvordan følger vi
opp?

Nyttige nettsteder
og litteratur
KOMMUNER SOM ER OMTALT I HEFTET:

Bruk nasjonale ressurser
De siste tiårene har det skjedd mye når det gjelder å
dele data og integrere informasjon fra ulike kilder på et
nettsted og mellom nettsteder. Det er utviklet mange
ulike fagsystemer og verktøyer for miljøforvaltningen.
Den enkelte kommune trenger derfor ikke å lage
løsningene selv, det gjelder bare å tilrettelegge løsningene slik at de passer inn i kommunens eget miljøinformasjonsarbeid.
På det offentlige nettstedet www.miljostatus.no –
Miljøstatus i Norge – ligger det ny og oppdatert informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Nettstedet er
utviklet og drives av miljødirektoratene i samarbeid
med en rekke etater og forskningsinstitusjoner. Det
inneholder mange interaktive kart hvor ulike temaer
kan studeres samtidig. Kartene kan enkelt eksporteres
og brukes av den enkelte kommune i kommunens
miljøkommunikasjonsarbeid. Miljøstatus har dessuten en
mengde illustrasjoner og grafer. Nettstedet inneholder i
tillegg ulike miljøtall som også kommunene kan bruke.
Hvilke utslipp minker? Hvilke utslipp øker? Hvordan ser
utviklingen ut? Tallene bidrar til at beslutningstakerne og
innbyggerne får et bedre beslutningsgrunnlag. Dermed
kan vi som arbeider med miljøkommunikasjon, se svart
på hvitt at anstrengelsene våre utgjør en forskjell.
Kommunene kan klippe og lime fra Miljøstatus når de
skal utarbeide rapporter eller faktaark, men de må ikke
glemme å referere til Miljøstatus i Norge. Mye kan hentes
fra Miljøstatus i Norge til kommunenes egne nettsteder.

Fredrikstad kommune
www.fredrikstad.kommune.no

Andre nasjonale ressurser er veiviseren Miljøkommune.no og Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider om kommunal planlegging.
Miljøkommune.no er en veiviser for ansatte i kommunene. Nettstedet er utviklet for å styrke kommunenes
arbeid med miljøforvaltning og planlegging. Miljøkommune.no inneholder informasjon om kommunenes
myndighet og plikt, veiledning, maler, sjekklister,
brev og skjema til saksbehandling, gode eksempler
og argumenter. Du finner også oversikt over tilgjengelig
verktøy som for eksempel databaser, kartverk og
statlige støtteordninger samt utfyllende informasjon
om miljøinformasjonsloven.
På Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider om kommunal planlegging finnes en veilederside
hvor du finner oversikt over veiledere om planlegging
etter plan- og bygningsloven og informasjon om plankart
og planregister. En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill fra kommunens side både
med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene.
Det er spesielt viktig å stimulere til medvirkning fra
berørte og til offentlig debatt om planene før de endelig
vedtas. På nettsidene kan du også laste ned veilederen
«Medvirkning i planlegging», som viser medvirkningens
rolle i planprosesser og hvordan det kan tilrettelegges
for privat deltakelse.

Trondheim kommune
www.trondheim.kommune.no
Ofotenregionen v/Narvik kommune
www.narvik.kommune.no
Rana kommune
www.rana.kommune.no

ANDRE NETTSTEDER SOM ER OMTALT I HEFTET:
Miljøkommune.no:
www.miljokommune.no
Miljøkommunikasjon i kommunene:
www.miljokommunikasjon.no
Miljøkommunikasjon på YouTube
Miljøstatus i Norge:
www.miljostatus.no
Planlegging:
https://www.regjeringen.no/nb/tema/
plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/
pblveiledere/id2009055/

Kontaktinformasjon
Mona Nilsen, Miljøkom, mona@miljokom.no
Mats Lönngren, Mikom, lonngren@mikom.se
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GJØR mer av det du tror på.
TRO mer på det du gjør.

Heftet er utarbeidet med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

