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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 begynte
i 2013. Det var et av kompetanseutviklingstiltakene som det daværende Miljøverndepartementet valgte å støtte etter at «Kommunemalen» og nettportalen som ble
utviklet i programmet «Livskraftige kommuner», ble lagt ned. Fra dette arbeidet
har det 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,
Suldal og Rana, i tillegg til Ofoten-regionen og renovasjonsselskapet BIR (renovasjons-

selskapet i Bergen), 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 og
Helsedirektoratet.

Fredrikstad, mai 2016

Initiativtaker og prosjektleder: Mona Nilsen, Miljøkom
Tekst og ideer: Mona Nilsen, Miljøkom og Mats Lönngren, Mikom
Design: Hege Bruun Høy, Cockpit

3

VITE • VILLE • KUNNE • Miljøkommunikasjon som forandringskraft

4

Kommunene har plikt til å ha kunnskap om miljøet
og å kunne gi ut miljøinformasjon om sine ansvarsområder.

FOLK HAR LOV TIL Å SPØRRE OG KRAV PÅ Å FÅ SVAR
Tilgjengelig informasjon om miljø kan hjelpe innbyggerne til å gjøre bevisste valg. Norge har i miljøinformasjonsloven en av verdens mest ambisiøse lover om
tilgang til miljøinformasjon. Loven 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).

Kommuniser mer!
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 kildesortere mer og bedre, at de skal spare energi,
og at de skal forbruke mindre og dessuten mer bærekraftig. Dette heftet handler om hvordan vi kan kommunisere for å lykkes – både internt i den kommunale
organisasjonen og eksternt overfor 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.
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GJØR DET USYNLIGE SYNLIG
Utfordringen er å gjøre det usynlige synlig. Vi kan illustrere det usynlige ved å vise en bil som på én tank
bensin slipper ut mellom 100 og 200 kg mer eller
mindre skadelige
emner rett ut i luften. Vi trenger å
vise fram konsekvensene. De som
allerede er berørt,
kan være vitner.
Fortell historien
om når havnivået
stiger over dørterskelen.

Klimaendringer lukter ikke og er vanskelig å se med
det blotte øyet. Hvis vi reduserer CO2-utslippene,
drøyer det mange år før klimaendringene snur i riktig
retning. Forandringene er smygende og dermed lette
å fortrenge.

MILJØPROBLEMENE ER DIFFUSE

Ti hindringer – ti utfordringer

La ørene vokse

Vis fram valgmuligheter

Bytt briller – bytt perspektiv

Skill mellom tro og kunnskap. Vær ydmyk

Skap helhetsbilder

Kunsten å berøre

Snakk om livets kvaliteter

Gjør folk delaktige

Øk bevisstheten. Støtt det bærekraftige

Gjør det usynlige synlig

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
GJØR FORBRUK OSS LYKKELIGE?
INFORMASJONSJUNGELEN
INFORMASJONEN FORVIRRER
DET ER LETT Å VÆRE SKEPTISK
GRUPPETENKNING
VI KAN IKKE ENDRE NOEN
FORANDRING TAR TID
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VANENS MAKT ER STERK
Vaner er bra når det gjelder å skape en ordnet tilværelse. Men alle vaner, som bilkjøring, kjøttspising, overforbruk, energisløsing og flyreiser, er ikke like bærekraftige. 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 miljøvennlige løsninger fordi det er lagt til rette for disse og
de oppleves som selvfølgelige. Dette kalles nudging,
som betyr «milde dytt i riktig retning».

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. «Det hjelper
vel ingen ting om lille jeg reduserer m ine utslipp når
alle de andre m illiardene av m ennesker fortsetter
som vanlig?» «Politikerne bestem m er 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 kjenne seg maktesløs og gjøre seg til
et offer som ikke kan påvirke noe. 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.
GJØR FOLK DELAKTIGE
Utfordringen er å gjøre folk delaktige: skape situasjoner der de opplever at de kan 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.
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GJØR FORBRUK OSS LYKKELIGE?

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 skape arenaer der vi kan stille spørsmålet: Hva gjør livet verdt å leve? 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

LEVE?

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. Konkurransen om våre målgrupper øker.
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
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.
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.

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.

SKILL MELLOM 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, kan vi
miste vår troverdighet som kommunikatorer. Det kan
være nødvendig å slå alarm, men formidlingen må
bygge på saklig informasjon. Hvis ikke spiller vi kortene rett i hendene på skeptikerne.
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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.

VI KAN IKKE ENDRE NOEN

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.

FORANDRING TAR TID

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.

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.
Vi som arbeider med kommunikasjon, kan ikke endre
noen, men vi kan bidra til at målgruppen selv velger
forandring.
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Ha lyst

VILLE

Ha kunnskap

VITE

Ha mulighet

KUNNE

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 nødvendig 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, som 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?

vi kommunisere mulighetene bedre slik at målgruppen
opplever at forandring er mulig.

Varig
atferdsendring

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
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? Hvordan når vi fram til
dem som har et stort kommunikasjonspotensial, som
appellerer til målgruppen, og som kan påvirke andre?
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

Vite, ville, kunne
VITE, VILLE, KUNNE
For at miljøkommunikasjon skal lykkes på lang sikt,
må vi sørge for at tre aspekter er oppfylt for våre
målgrupper:
 De må vite hvorfor en endring er viktig.
 De må kunne (ha mulighet til å) gjøre
endringen.
 De må ville gjøre en endring.
For å 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 til bilen. 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
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Medvirkning for forankring
og i planprosesser
1.

Felles
beslutninger

6.

3.

Framtiden

2.

Nåsituasjonen

5.

Tiltak

For at man skal være troverdig i kommunikasjonen
som er rettet utad, må miljøarbeidet være godt forankret internt i organisasjonen. Forankring krever målrettet
internkommunikasjon. Medarbeiderne må forstå at
kommunen mener alvor med sitt miljøarbeid. De skal
oppleve at de er involvert og delaktige, og at deres
stemme teller.
Her presenteres en metode for å skape deltakelse som
kan benyttes i mange ulike sammenhenger. Prinsippene
for å skape engasjement er de samme enten det er på
arbeidsplassen, i et borettslag, i et lokalsamfunn eller
det gjelder en større planprosess.

Prioritering

4.
Analyse

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.
På neste side 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.

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 grunn 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.

En god metode for å få fram forslag til tiltak er
idémyldring:
■ To og to summer parvis for å drøfte spørsmålet:
«Hvordan kan vi miljøtilpasse vår arbeidsplass?»
Parene drodler fritt i 10 minutter, og alle forslagene
skrives ned på et papir. Det er ikke tillat å komme med
kritikk eller restriksjoner.
■ Paret må bli enige om ett forslag, som skrives opp
på ei tavle eller en flippover. Alle smågruppene gjør
dette. Heller ikke i denne fasen skal det komme kritikk
til forslagene. Det er imidlertid tillatt å stille spørsmål
dersom noe er uklart.

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 ei 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 itlappene 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. Felles beslutninger
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.
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Mange av de tiltakene som har positiv effekt på
klimaet, har også betydelig helsegevinst. Det fysiske
miljøet som omgir oss, er grunnleggende for helse,
trivsel og livskvalitet. Klimatiltak som inkluderer tilrettelegging for bruk av aktive transportløsninger som
sykling og å gå til fots, og bruk av rentbrennende

skolekantiner. Små grep, som det å øke tilgjengeligheten av sunn mat, tilby oppkuttet frukt og bruke
attraktive navn på sunne matvarer, har generelt vært
vellykkede.

Klima og helse
Miljøet påvirker helsen vår. Til tross for klare forbedringer de siste tiårene gjennom ulike tiltak, er miljørelaterte helseutfordringer fortsatt betydelige. I tillegg
til velkjente problemer som luftforurensning, vannforurensning og støy, dukker det opp nye helseproblemer
– blant annet knyttet til livsstil, klimaendringer og den
raske utviklingen av nye kjemikalier. Det er ikke
mangel på informasjon som forklarer folks atferd, men
mangel på verktøy som kan omdanne informasjonen
til handling. Kommunikasjon som omhandler helse og
miljø, henvender seg ofte til intellektet og fornuften,
ut fra premisset om at mer informasjon gir kunnskap,
og følgelig bedre holdninger og atferd. Atferdspsykologer har derimot funnet ut at de fleste mennesker
avviker fra slike rasjonelle mønstre. Hvordan kan kommunene bruke denne innsikten til klimaets fordel i
helsekommunikasjonen, eller omvendt?
I kommunenes klima- og energiplaner med tiltak kan
man med fordel kommunisere helsegevinster når det
gjelder for eksempel transport. Helse er et tema som
politikere forstår, og knytter man dette til samfunnskostnader, kan klimautfordringene bli enklere å
kommunisere og forstå.
I kommunens planer knyttet til folkehelse kan man
med fordel ta inn klimautfordringene som tema.
Det kan legges til rette for å fremme sunne valg i
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ovner som forbedrer luftkvaliteten, har positive effekter på både klimaet og helsen. I stedet for å snakke
om klimautfordringer og tiltak, kan vi løfte fram
gevinster som bedrede helseeffekter. I en travel
hverdag kan det være fristende å bruke bilen når
barna skal til og fra skole og fritidsaktiviteter. Vi kan
lett glemme at fysisk aktivitet er viktig for læring og
for en god helse. Kjører du barna til skolen, er du i
tillegg med på å gjøre skoleveien mer utrygg og
forurenset. Du bidrar til klimagassutslipp, og du lærer
barna dine opp til å bli bilister.
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Gode eksempler på miljøinformasjon
og -kommunikasjon
MILJØÅRSHJULET
Flere kommuner, blant andre Fredrikstad, følger det
såkalte miljøårshjulet i sitt arbeid med miljøkommunikasjon. Miljøårshjulet, som nærmest er et miljøledelsessystem i miniatyr, 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.
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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
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.
Fashion Revolution Day («Hvem har laget klærne
dine?»)
Fashion Revolution Day er en bevegelse som holdes
den 24. april, årsdagen for den tragiske ulykken i
Bangladesh i 2013 der 1148 mennesker omkom da en
tekstilfabrikk raste sammen. Kampanjen er lagt opp til
at du som enkeltmenneske kan bidra til å markere
dette gjennom å vrenge et klesplagg denne dagen.
For å få en varig endring trenger vi bevisste forbrukere
også resten av året som:
1. er nysgjerrige
2. stiller spørsm ålet: Hvem har laget klæ rne m ine?
3. gjør noe
Bevegelsens Facebook-side er en arena for diskusjon.
Avsenderen har ikke fasiten, men ønsker å skape en
prosess som verdsetter mennesker, miljø og kreativitet
i klesindustrien. Hensikten er å skape en bevegelse
for å engasjere forbrukerne og bidra til at hele verdikjeden engasjerer seg og bidrar til åpenhet om tekstilproduksjonen.
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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.

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 handler om 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.

MILJØSTATUS I SULDAL
Suldal kommune lanserte høsten 2015 sin nettside
«Miljøstatus i Suldal» i en ny og moderne utgave.
Målet med nettsiden er å gi en samlet, oppdatert og
brukervennlig informasjon om natur, friluftsliv, miljø og
kulturminner i kommunen. Suldal har et naturlandskap
og et miljø av ypperste klasse. Det har derfor vært et
mål for kommunen at nettsiden også skal være i første divisjon for kommunal natur- og miljøinformasjon.
Suldal kommune ved Bygdeutvikling er ansvarlig for
innholdet. Jarle Lunde, i samarbeid med Bygdeutvik-

ling med flere, har utarbeidet og oppdatert sidene.
Jarle er en typisk ildsjel, og han har jobbet med miljøinformasjon i Suldal siden 2004. I 2004 ble kommunen
del av et tredelt system for å beskrive miljøtilstanden i
landet: Miljøstatus i Norge, i fylkene og i kommunene.
Etter hvert ble nettsidene lagt om, og fra og med 2015
er Miljøstatus i Suldal på en egen plattform. Siden og
innholdet er tett integrert med kommunens ordinære
nettside, noe som gjør at alt innholdet er søkbart fra
begge nettstedene.
http://www.miljostatus-suldal.no/

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 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. Facebooks
kronologiske presentasjon av informasjon, bilder og
ytringer gjør at historiefortelling, både privat og
offentlig, har blitt viktigere.

Noen utfordringer med miljøkommunikasjon i sosiale
medier er at
 kanalene endrer seg raskt
 kampanjer skaper midlertidig oppmerksomhet,
men sjelden får varige tilhengere
 kommunene egentlig ikke er så interessante å
følge, at kampen om oppmerksomhet er
enorm, og at få av kommunene har tydelige
stemmer og historier
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PRØVEKJØR EN ELBIL
For å motivere flere av innbyggerne til å vurdere elbil
som et alternativ arrangerte kommunene i Ofotenregionen en kampanje om elbil våren 2014. Hovedbudskapet var at elbil også er et alternativ i NordNorge. Mottoet var «en god bil nummer 2» eller
«hverdagsbilen». «Hverdagsbilen» kan med ladeinfrastruktur ta unna nesten all hverdagstransport, og
dermed blir «bil nummer 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
en arena med stand hvor folk både kunne stille spørs-

mål 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.

VITE • VILLE • KUNNE • Miljøkommunikasjon som forandringskraft

BOSSREVOLUSJON I BERGEN
I oktober 2015 åpnet første del av bossnettet i Bergen
sentrum. Det er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken med en luftstrøm på 70 km i timen.
Nærmere 10 000 husholdningskunder skal kobles til
nettet når det er fullt utbygget. I tillegg er det et
ønske om at næringskundene i sentrum knytter seg til.
Bossnettet gir kundene en helt ny bosshverdag, der de
får kildesortere restavfall, papir, plast, papp, glass og
metall. Det krever mye informasjon.

3000 husholdningskunder er koblet til første del av
bossnettet. Disse kundene har fått mye informasjon i
forkant av deres nye bosshverdag. BIR (renovasjonsselskapet i Bergen) har arrangert nabomøter, både under
byggingen og før åpningen. Kommunikasjonssjef
Mette Nygård forteller dette om kommunikasjonsarbeidet som er gjort: «Vi har gjort kundeundersøkelser for å finne ut på hvilken måte vi best vil nå ut
med informasjon til kundene. Her kom det tydelig
frem at skal vi treffe kundene, så må vi kommunisere
med dem på både den gamle måten og den nye
måten. Kundene har derfor fått flere informasjonsbrev
i postkassen. I tillegg har vi gått fra hus til hus og fra
leilighet til leilighet for å dele ut infobrosjyre til alle
beboerne. Grunnen til denne dør-til-dør-aksjonen er at
det langt fra er alle huseiere som selv bor i huset.
For å nå ut til leieboere har vi gått dugnad for å vite
at informasjonen er kommet i riktig postkasse.

Media har også spilt en stor rolle for å nå ut med informasjon. Både tradisjonelle medier og sosiale medier. På tw itter har vi væ rt aktive med for eksempel

filmen om bossnettet. Å få den retw itret
av både politikere, beslutningstakere,
miljøorganisasjoner og opinionsledere har
væ rt viktig. På Facebook har vi lagt ut små
drypp underveis i byggeperioden og ikke
minst før, under og etter åpningen. Her har
vi fått til en god dialog med kundene. Vi
har informert, men vi har også diskutert,
svart på spørsmål og vist frem bilder.»
I forbindelse med åpningen av bossnettet
investerte BIR i et mobilt infosenter.
«Det har gitt oss masse oppmerksomhet»,
forteller kommunikasjonssjef Mette
Nygård. «Når bossnettet har åpnet i gate
for gate, så har vi væ rt på plass med den
oransje vognen. Vi har stått der på ettermiddagstid og informert beboerne, delt ut
sekker til plastemballasje og slått av en
prat med forbipasserende. Det har væ rt
nyttig for kundene, men ikke minst for oss.
Tilbakemeldinger direkte fra kundene gjør
at vi kan bli bedre og enda mer korrekte
i vår informasjon. Informasjonsarbeidet
rundt bossnettet har væ rt, og er, en spennende prosess. Her kreves det hele tiden
mer informasjon. Det vi har læ rt, er at det
er viktig å væ re til stede på mange ulike
kommunikasjonsflater. Mange foretrekker
fortsatt å få infobrev rett hjem i postkassen. Det er viktig å huske på det.»

RANA KOMMUNES VISJON: KOMMUNEN SKAL BLI
BEST PÅ MILJØKOMMUNIKASJON
Rana kommune skal være en bærekraftig kommune
og har som visjon å bli best på miljøkommunikasjon.

«Å ville bli best på miljøkommunikasjon gir et godt
grunnlag for å stadig søke nye retninger i arbeidet, fra
nye vinkler og med nye samarbeidspartnere. Rana
kommune vil gå foran som et godt eksempel i lokalsamfunnet og nasjonalt, og som grensekommune
samarbeider vi også med Sverige om miljøinformasjon, for eksempel i forvaltningen av sårbare arter»,
forteller miljøvernsjef Hilde Sofie Hansen. «Kommunen
har jobbet systematisk med miljøinformasjon i mange
år, og har deltatt i nasjonale satsninger som har
kommet og gått. De siste årene har vi også valgt nye
medier – og har laget film om luftkvaliteten og har nå
ferdig ny film om bevaring av kulturlandskapet.»

«Miljøinformasjon er viktig, lovpålagt og nyttig i arbeidet med å nå målet om å væ re en bæ rekraftig kommune. Solid kunnskap om miljøutfordringene gir
kommunikasjonsarbeidet styrke, og vi oppnår seriøsitet og tyngde i debattene, om det er omkring arbeidet med forbedring av luftkvaliteten eller utfordringer
i kommunens klimaarbeid.»

Rana kommune satser på miljøkommunikasjon og bruker ressurser på dette. «Vi har et viktig samfunnsoppdrag som gjør at vi ikke kan la væ re», sier Hilde Sofie
Hansen, og minner om at miljøinformasjonsloven fremmer allmennhetens mulighet til å delta i offentlige
beslutningsprosesser som er av betydning for miljøet.
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Visjoner er viktig. Visjoner kan være svaret på hvorfor
vi går på jobb, hvorfor vi er med i en organisasjon,
hvorfor vi gjør ekstra innsats, 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 mener noe – det er
sterkt og forpliktende. «Vi vil bli best», avslutter Hilde
Sofie Hansen.
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SYKKELKOMMUNEN LIDKÖPING
Å sykle er kanskje den mest energismarte måten å
forflytte seg på. Billig er det også. Det gir oss i tillegg
både mosjon og frisk luft, og det er bra for helsen.
På kortere strekninger kan det gå fortere å komme
fram med sykkel enn med bil. Den svenske kommunen Lidköping har jobbet målrettet for å bygge ut
sykkelstier. I sin markedsføring og kommunikasjon
for å motivere innbyggerne til å bruke sykkelen, har
kommunen laget et eksempel på gevinsten av at
halvparten av alle bilreiser i Lidköping under 5
kilometer blir erstattet med sykkelreiser.

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.
Når man skal lage en video, gjelder det å finne ut hva
man vil si. Man må derimot 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 poenger 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.

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 i Norge. Deler av filmen inneholder også tekster med faktainformasjon
om luftkvalitet, miljø og helse.
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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 kopi-

maskiner 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.
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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.
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
velger 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 lettere 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 f.eks. avfall,
gjenvinning, kildesortering og strømavtaler.

Målretting

HVEM?

Innhold

HVA?

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

Evaluering

Hva kjennetegner
målgruppen vår?

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

HVORFOR?

Bevissthet

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

HVORDAN?

Et verktøy for konkret planlegging
Handling
av miljøkommunikasjonen
Som planleggingsverktøy for å avgrense kommunikative innsatser bruker vi den såkalte «kommunikasjonstrappen».
Kommunikasjonstrappen kan fungere som en støtte til
kommunikasjonsplanleggingen for hele prosjektet eller
for avgrensede aktiviteter. Kommunikasjonsplanlegging
er ikke en enkel reise fra A til Å. Under hele planleggingsfasen behøver man å være forberedt på å gå
både opp og ned i trappen, siden de ulike trinnene er
avhengig av hverandre.
HVORFOR?
Hvor vil vi? Hvilke er de kommunikative målene?
Svarene på disse spørsmålene gir input til hvilke målgrupper som kan bli aktuelle, og hvilke metoder som
kan passe.
Om svaret på spørsmålene er å få fram nye virksomhetsideer innen et område, ja, da er metoden kanskje
å skape både samhandling og reelle eller digitale
møteplasser. Kreative møter eller workshoper kan
være aktuelle. Om svaret på spørsmålene er å øke
målgruppens kunnskap og kompetanse innen et
område, ja, da kan ulike kurs, opplæring, seminarer
og informasjonspakker være aktuelle.
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Hvilke er de kommunikative målene med avgrensede
aktiviteter som vi har valgt å arbeide med? Mål for
kommunikasjon deles ofte i holdningsmål, kunnskapsmål og atferdsmål. En slik inndeling kan være interessant, men for å være meningsfullt forutsetter det nøye
gjennomtenkte mål og en bevisst satsing på å evaluere målene.
HVEM?
For hver kommunikative aktivitet er målgruppens
behov og forutsetninger i sentrum. Det innebærer en
fleksibel og lyttende holdning med åpenhet for at nye
målgrupper kan bli aktuelle og presisere at målgruppene kan variere fra aktivitet til aktivitet. Under planleggingsfasen finner man ut mest mulig om den
aktuelle målgruppen for å kunne tilpasse innhold og
velge riktig metode. Dette kan til en viss grad skje
gjennom en skrivebordsanalyse, men også gjøres med
spørreskjema og samtaler med den aktuelle målgruppen. En effektiv måte for å lære seg mye om ulike
målgruppers behov og forutsetninger innenfor et
aktuelt emne er å etablere en fokusgruppe.
Mange ganger kan det være aktuelt å henvende seg
til målgrupper som ikke er sluttmålet for kommunikasjonsinnsatsen. I stedet kan det være kostnadseffektivt
å rette innsatsen mot aktører med høyt KP – kommunikasjonspotensial. Det kan handle om å finne nøkkelaktører innen ulike grupper som har særskilt høyt KP,
eller aktører som gjennom sin posisjon har mulighet til
å formidle informasjon på en troverdig måte til de
målgruppene vi vil påvirke.

HVA?
Innholdet i den kommunikative innsatsen er avhengig
av hensikt, mål og valg av målgruppe. I noen tilfeller
finnes det ikke noe innhold fra starten. Hensikten kan
kanskje være å samle inn informasjon, kunnskap, forslag, årsaker og refleksjoner fra ulike aktører, eller å
initiere samhandling med metoden i sentrum. Om
målet derimot er å spre informasjon, skape kjennskap,
øke kunnskap, høyne folks bevissthet med mer, ja, da
er det viktig å ta utgangspunkt i kjernen av det vi vil
formidle. Det kan finnes en «kommunikativ klo» som
biter seg fast i målgruppen. Hva er nytten for målgruppen? Finnes det noen kraftfulle og slagkraftige argumenter? Til og med i dette tilfellet kan kontakter (for
eksempel intervjuer og fokusgrupper) med representanter fra ulike målgrupper gi innspill til hva som er
mest relevant og interessant for dem.
HVORDAN?
Valg av metoder er som nevnt helt avhengig av hva
hensikten med kommunikasjonsinnsatsen er, hvem
målgruppen er, og eventuelt hva budskapet er.
EVALUERING
Evaluering gjennomføres delvis for kontroll og feedback, men framfor alt for egen læring. Gjennom å
følge opp og evaluere vår egen kommunikasjonsinnsats kan vi dels lære oss å gjøre «riktige saker», dels
lære oss mer om hvordan vi kan gjøre sakene
riktigere.
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For å unngå at evalueringen prioriteres bort i slutten
av prosjektet eller aktiviteten, bør evalueringen planlegges allerede i starten. Da blir det også naturlig å
sette opp kommunikasjonsmål som det er mulig å
evaluere. Eksempel på mulige mål for en kompetanseutviklingsinnsats:

 Aktivitetsmål
Hvilke aktiviteter skal vi som arrangør
gjennomføre under opplæringen? Har de blitt
gjennomført? Kan vi huke dem av?
Har vi levert det vi skulle levere?

 Effektmål
Har aktivitetene hatt ønsket effekt? Har de
oppnådd hensikten? Har de gitt resultater på
kunnskaps- og atferdsnivå som vi ønsket?

 Kvalitetsmål
Har aktivitetene blitt gjennomført på en god
måte? Hvordan har de ulike målgruppene opplevd aktivitetene? Hva kan vi lære av gjennomføringen for å bli enda bedre i framtiden?

Andre nasjonale ressurser er veiviseren Miljøkommune.no
og Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider om kommunal planlegging.

Lidköping kommune
https://lidkoping.se

Fredrikstad kommune
www.fredrikstad.kommune.no

KOMMUNER SOM ER OMTALT I HEFTET:

Miljøkommune.no er en veiviser for ansatte i kommunene. Det offentlige nettstedet er utviklet for å styrke
kommunenes arbeid med miljøforvaltning og planlegging. Miljøkommune.no inneholder informasjon om
kommunenes myndighet og plikt, veiledning, brevmaler,
sjekklister, brev og skjema til saksbehandling, gode eksempler og argumenter. Her finner du også oversikt over
tilgjengelig verktøy som for eksempel databaser, kartverk
og statlige støtteordninger, samt utfyllende informasjon
om miljøinformasjonsloven. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern står bak Miljøkommune.no.

Planlegging:
www.regjeringen.no

Miljøstatus i Norge:
www.miljostatus.no

Miljøkommunikasjon i kommunene:
www.miljokommunikasjon.no

Miljøkommune.no:
www.miljokommune.no

BIR:
www.bir.no

ANDRE NETTSTEDER SOM ER OMTALT I HEFTET:

Miljøstatus i Suldal
www.miljostatus-suldal.no

Rana kommune
www.rana.kommune.no

Bergen kommune
www.bergen.kommune.no

Ofotenregionen v/Narvik kommune
www.narvik.kommune.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider
om kommunal planlegging har en veilederside hvor du
finner oversikt over veiledere om planlegging etter planog 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 laste ned veilederen «Medvirkning i
planlegging», som viser medvirkningens rolle i planprosesser og hvordan det kan tilrettelegges for privat
deltakelse.

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 miljøinformasjonsarbeid. 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.
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Mona Nilsen, Miljøkom, mona@miljokom.no
Mats Lönngren, Mikom, lonngren@mikom.se

Kontaktinformasjon:

GJØR mer av det du tror på.
TRO mer på det du gjør.

Heftet er utarbeidet med støtte fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helsedirektoratet.

