
Det grønne taktskiftet
Klimakommunikasjon – hva må du vite?



COP15, København desember 2009

Ole Mathismoen, Aftenposten 16. 
desember 2009



Forskjellen på 
1,5- og 2-
graders 

oppvarming



Disrupsjonen ikke lengre noen vi snakker om, det er i gang



Uansett politikk:
Forbrukerne endrer adferd når erstatningene er gode nok



Men hvor lang tid skal det ta? 

Plastikk-hval-øyeblikk

Rare ideer fra miljøbevegelsen

Politikken endres

Din konservative onkel snakker om det
Per Espen Stoknes snakker om det



Det grønne skiftet er i ferd med å få en sterk sosial dimensjon



Det kommunikasjonsfaglige skiftet:

Fra holdningsendring 
til adferdsendring
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Jernia krever returordning for jern



Ingen kan gjøre alt. 70 % sier de vil gjøre noe.



Men hvordan få folk til å endre vaner 
de ikke ønsker å gjøre noe med?

CO2-utslipp i Oslo - fordelt på kilder





Oslo har tatt 
strategiske 

kommunikasjonsgrep
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Sammen oppgraderer vi Oslo!



Trondheim 
- en helt ainna historie



Må ta utgangspunkt i det unike og gjenkjennelige

Norges teknologiske hovedstad / viktigste kunnskapsby

• Trondheims verdifulle posisjon som landets suverene teknologihovedstad må være utgangspunkt for den grønne 
historiefortellingen. Det grønne skiftet handler i stor grad om innfasing av ny teknologi og ny kunnskap. Det gjør Trondheim bedre 
rustet enn noen annen by til å lede an i den grønne økonomien. Operasjonaliseringen av en offensiv klimastrategi vil befeste 
Trondheims posisjon som studentby, som tiltrekker de dyktigste studentene fra inn- og utland. Over 60% av studentene kommer 
utenbys fra. 

Stolte historiske røtter fra vikingtiden og frem til i dag

• For Trondheim er 2030 mer enn et årstall for klimamål. For trøndere er 2030 stolthet og identitet siden 1030. Trøndelag skaper 
historie.

Lagånden står sterkt

• det er ikke tilfeldig at Trøndelag er best på idrett...

Innovasjonskraft i industri og næringsliv

• Trondheims teknologiske posisjon gjør at byen har mer å hente på en rask omstilling enn noen annen norsk by. En offensiv 
kommunal klimastrategi vil gi næringslivet i Trondheim et fantastisk utgangspunkt for å skape nye verdier.



LITT

Kommunikasjonskonsept som skaper endringsvilje blant trønderne!



Arendal
- Rutebilstasjonen i sentrum!



Biler har ingen glede av utsikt!

Arealene langs sjøen er de mest verdifulle vi har
Store deler av havneområdet er forbeholdt biler
Det hindrer folkelivet og gjør Arendal mindre 
attraktiv. 

Arendal – Norges mest billistvennlige miljøby!



Hvorfor er overbygningen så viktig?
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1. Endrer fokuset fra noe vi må gjøre,
til noe vil ha

1. Skaper fellesskap og et felles språk rundt
klimaarbeidet

2. Aksept for det store målet reduserer
motstanden mot enkelttiltak

3. Øker eierskapet til omstillinger ved å bringe dem
nærmere folks hverdagsliv

4. Samkjøre og samarbeide med andre etater og
aktører om uttak



Tre grunnregler i klimakommunikasjon

Ingen moralisme, folk må få 
mene det de vil 

Fra holdningsendring 
til adferdsendring

... og massiv positiv forsterkning



Det viktigste er ikke hva folk 
mener, 
men hva de gjør.



Om du ikke tror på 
klimaendringer …



… kjøp solceller 
fordi det lønner 

seg!



Om du ikke tror at det nytter 
uansett hva vi gjør …



… ta sykkelen 
fordi du holder 
deg i form eller 

fordi det er 
billig!



Om du synes sånn 
miljøvern og klimastyr tar 
altfor mye tid …



… sjekk hvor 
det er raskest å 
bestille pizza!



De du aldri
får gjort noe med

• Gjør mye av seg i 
kommentarfeltene, der de 
besvares høflig og hyggelig. 
Svarene skal treffe de øvrige 85-
90 prosentene.

• Motstandergruppen er nyttige, 
fordi svarene våre klarer opp i 
misforståelser og myter som kan 
smitte til den store gruppen.



Source: NASA/GISS
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Derfor haster det å rulle videre.
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Takk for seg!


