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u Journalist/forfatter

u PR og Kommunikasjon

u Strategisk rådgivning

u Kurs i klimakommunikasjon

u Solenergi

u Hydrogen

u Green Network: grønn
konkurransekraft i næringslivet



Thunberg-generasjonen

«Disse menneskene står ikke opp om morgenen for å jobbe 
hos bedrifter som ikke tar hensyn til naturens tålegrense. De 
står opp om morgenen for å redde sin egen fremtid.»

Bjørn K. Haugland, Skift



Kravene kommer

u Nasjonale og internasjonale 
klimaforpliktelser

u Parisavtalen

u Klimaforliket

u Klimakur 2030

u Fylkesplaner

u Kommunale planer
Grafikk: FN-sambandet



EU Green Deal

u Det grønne skiftet i EU: 
Klimanøytral innen 2050

u Strategier, lover og tiltak

u Økonomisk vekst gjennom 
grønne produkter og 
markeder

u Bærekraftig utvikling inn i 
alle politikkområder i EU

u Endring av lover og regler 
som står i veien for planen

u Norge har avtale med EU om 
kutt på 40 % innen 2030, men 
ambisjoner om å kutte 
50-55 % innen 2030.
(regjeringen.no: 11/11/2020)



Bærekraftsmålene (SDG)

for at kommende generasjoner skal få dekket sine 
behov.1

Begrepet bærekraft brukes for å forstå verden og 
sammenhengene mellom systemer og aktiviteter. 
Det brukes også som et analytisk begrep for å 
vurdere om utviklingen er bærekraftig. Det handler 
om langsiktige mål, om å vise en ønsket retning og 
innebærer prioriteringer og handlinger. 

For å skape bærekraftig utvikling må 
verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

• Klima og miljø
• Økonomi
• Sosiale forhold

1 Brundtland & Dahl, 1987:42

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig 
utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre 
dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. 
FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 20302. 

Det er mange ulike måter å organisere FNs 
bærekrafts mål inn i de tre dimensjonene. I 
kunnskapsgrunnlaget for Viken har vi valgt  
å organisere det på følgende måte:

2 Fn.no

Figur 0.0 Gruppering av bærekraftsmålene i denne rapporten
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2007-2020

Før 

u Omtale i Årsrapporten

u Sjefens tale på julebordet

u Markedsføringsaktivitet (grønn logo...)

Nå

u Omdømme og konkurransekraft

u Fra CSR til styrerommet

u Standarder/ sertifiseringer 

u Risikovurderinger fra banken og forsikringsselskapet



Finansielle krav

u Klimarisiko

u Fysisk risiko 

u Ekstremregn, flom, ras, tørke, brann

u Belastning på infrastruktur og forsyninger (mat og 
medisiner)

u Sårbarhetsanalyser (ESG)

u Overgangsrisiko

u Teknologiutvikling

u Lover og regler

u Ansvarsrisiko 

u Søksmål fra skadelidte (forsikring)

u Omdømmerisiko

u Ansvarsrisiko 

u Transparens og rapportering



Etiske argumenter og forbrukermakt

u Vi ser klimaendringene med egne øyne

u Omtanke for barn og barnebarn

u Forbrukerkrav til produksjon og etikk

u Transparens

Det er ikke lenger in å bare tenke på seg selv.



Sustainable Brand Index 2021

u Forbrukernes interesse for bærekraft har økt under pandemien. 

u Vi ser hvordan kriser kan påvirke vår hverdag

u Alle vil markedsføre seg som miljøvennlige

«This is reflected in extreme amounts of sustainability communication and, 
unfortunately, extremely poor sustainability communication. Many consumers
have a hard time assessing this communication and making sense of it.» 

Sustainable Brand Index, 2021, SB Insight AB, 2021



Greenwash

u Grønnsåpe under sofaen for å få stua til å fremstå som ren

u Fake news

u Kan sette en hel bransje i et dårlig lys



Klimakommunikasjon

u Viktig rekkefølge: Gjør det rette- deretter la det bli kjent

u Gjør det rette...(Miljøledelse)

u Erkjenne ansvar

u Nåtidsanalyse for egen virksomhet

u Involvere ledelse og ansatte 

u Sette seg mål og lage en handlingsplan med progresjon 

u Måle tiltakene og dokumentere dem

Identifisering

Analysering

PolicyvalgProgramvalg

Evaluering

Chase Jones model for issues management



Lag en kommunikasjonsplan

u Strategi 

u Handlingsplan 

u Kommunikasjonsaktiviteter gjennomføres

u Kommunikasjonen evalueres 



Bedriftens målgrupper

u Egne ansatte

u Nye og gamle kunder 

u Bransjen generelt

u Politikere

u Offentlige myndigheter/ beslutningstakere

u Potensielle nye medarbeidere 

u Publikum 



Bedriftens DNA

u Nåtidsanalyse for image; hvordan 
oppfattes vi hos våre målgrupper?

u Hvilken rolle har vi i samfunnet/ 
verdikjeden?

u Velg en profil som passer bedriftens 
DNA

u Velg transparens som metode 



Virkemidler

Utforme innhold, velge virkemidler og kanaler som passer med de viktigste 
målgruppene

u Fortelle de positive historiene 

u Snakke til hele mennesket, også til hjertet 

u Synliggjøre bedriftens rolle i samfunnet 



Klimakommunikasjon

u For kommuner og organisasjoner

u Skaper involvering og engasjement

u Endre holdninger og handlinger 

u Legitimitet for innføring av tiltak hos publikum

u Synliggjøre av mål og ambisjoner

u Bruk tall 

u Vis pengene 



Standard Norge

u ISO 14063 Miljøledelse- Miljøkommunikasjon

u Tidspress

u Styring av miljørisiko

u Åpenhet overfor interessenters behov

u Viktighet av fysisk kontekst og lokalsamfunn 
(hvem og hva berøres?)

u SoMe 

u Interessenter: opinionsdannere

u Omfattende gjennomgang av verktøy; fordeler 
og ressursbruk (fra fokusgrupper til 
teaterforestillinger)



Figur 1 fra NS-EN ISO 14063:2020 er gjengitt av 
Lill-Torunn Kilde til bruk i presentasjon
[Fra Greenwash til grønt omdømme] i forbindelse med 
frokostmøte i regi av Standard Norge 21. april 2021 med 
tillatelse fra Standard Online AS april 2021. 
Standard Online er ikke ansvarlig for eventuelle feil i 
gjengitt materiale. Se www.standard.no.

ISO 14063



Målet med klimakommunikasjonen

Styrke relasjonene med prioriterte målgrupper

Videreutvikle bedriftskulturen

Styrke intern strategi og profil 

Posisjonere bedriften spesifikt på klima og miljø 

Øke konkurransekraften og skape positiv bunnlinje



Takk for meg.

ltk@eviggronn.no
Mob: 91 88 1999

www.eviggronn.no
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