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Tre insikter, lite miljöpsykologi, 
workshop, och några stalltips



Hur kan vi effektivt 
kommunicera för att 
öka intresset för vår 
gemensamma 
natur? 



”Vi vill inte nå ut, 
vi vill nå fram!”  

Bob Hund
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”Blue Marble Café”



http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/infact/planetenstartsida.4.750e225412568041f288000536.html








Insikt #1

Enbart fakta ändrar sällan på 
värderingar och beteenden 





2015



Insikt #2

I have a dream är mer lockande 
än I have a nightmare







”Stoppa utsläppen, stoppa förstörelsen... Det behövs 
nya berättelser!  

• Om hur åtgärder mot klimatförändringarna kommer leda 
till bättre hälsa för människor här och nu, inte långt in i 
framtiden. 

• Om transportlösningar som kan göra våra liv enklare 
och våra städer vackrare.  

• Om teknologin som redan finns och den som håller på 
att utvecklas. 

Martin Luther King berättade att han hade en dröm, inte 
att han hade en mardröm. Skillnaden är stor.”
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Insikt #3

Se frågorna ni driver ur 
andras ögon



Nr 6/2006



Förstå din målgrupp! 
[vad motiverar och engagerar dem?… längtan efter 
trygghet, säkerhet, status, sammanhang, mening…]







Lite miljöpsykologi







5 psykologiska barriärer mot fakta om 
klimatförändring och biologisk mångfald

1. ”Distance”: Vi är konstruerade för att reagera 
på omedelbara hot i vår närmiljö.  

2. ”Doom”: Vi tenderar att undvika budskap om 
domedag, kostnader och uppoffringar.  

3. ”Dissonance”: Obehaget som vi känner när 
det vi gör står i konflikt med det vi vet/våra 
värderingar…  

4. ”Denial”: När någon får oss att känna oss 
dåliga, är det naturligt att slå tillbaka…
(självförsvar, inte brist på info eller intelligens).  

5. ”iDentity”: Vi filtrerar information utifrån våra 
existerande åsikter. Vem som säger vad viktigt.



Workshop, del 1  
1) Tyst för dig själv: Vilka är de viktigaste barriärerna/
hinderna för att nå ut med nätverkets budskap?

2) Diskutera två och två: Presentera era barriärer/hinder 
för varandra och motivera varför ni valde just dessa.



Några strategier





5 strategier för att komma runt våra 
psykologiska försvarsmekanismer

1. ”Social”: Vi gör som våra grannar och andra i 
våra sociala nätverk (även förebilder och företag) 

2. ”Simple”: Gör det enkelt att göra rätt, ”nudging” 

3. ”Supportive”: Tryck på hälsovinster, nya jobb, 
minskad risk mm (3:1 regeln) 

4. ”Story”: Positiva visioner, I have a dream  

5. ”Signals”: Undvik globala, abstrakta, negativa 
mått, använd konkreta mått på individens och 
samhällets respons istället (minskat fotavtryck, 
skyddade områden, stärkta ekosystemtjänster) 



Workshop, del 2  
Fortsätt i grupper om fyra: Vilka strategier kan ni i 
nätverket använda för att navigera runt de hinder/barriärer 
som finns mot att nå ut med nätverkets budskap?

Lista tre i topp först



Stalltips för effektiv kommunikation  
 av biologisk mångfald

1. ”I have a dream” inte bara ”I have a 
nightmare” 

2. Koppla till samhällsnyttan och klimat 

3. Gör det personligt och gärna lokalt 

4. Se frågorna ni driver ur andras ögon 

5. Ta kommunikation på allvar och ta in rätt 
sorts expertis



Tack! 
fredrik@albaeco.com 

Twitter: @FredrikMoberg 


