
Hvordan endre forbruksmønstre?Hvordan endre forbruksmønstre?

Mekonnen Germiso, forskningsleder



• Mer enn 22.000 medlemmer, den største 
miljøorganisasjonen i Norge

• Arbeider for rettferdig fordeling av 
verdens ressurser

• Vi mener at hensyn til natur, klima og 
verdens fattige er viktigere enn vekst i 
økonomi og forbruk blant verdens rike

• Vi krever at næringslivet og 
myndighetene legger til rette for grønne myndighetene legger til rette for grønne 
og etiske valg

• 22 lokallag



Tenkning bak tradisjonelt holdningsskapende 
arbeid

InformasjonInformasjon

Kunnskap

Holdning / verdier

Adferd





25 %

6 %

10 %

2 % 1 %

21 %

6 %

Kull
Olje
Gass
Atomkraft
Bioenergi og avfall
Vannkraft
Jordvarme, sol etc

35 %

21 % Jordvarme, sol etc











Make it go away!



Løsning: Trøste seg med avmakten

Fra Grønn hverdag



Drit i alt…



…eller en positiv vinkling

• I fjor vokste

• solceller 53 %• solceller 53 %

• vindkraft 32 %

• solvarmeanlegg 21 %

• Både USA og EU bygde mer 
fornybar enn fossil

• Kina raser framover i fornybar 
energi, og var størst på både energi, og var størst på både 
vind og fornybar totalt 



Tenkning bak tradisjonelt holdningsskapende 
arbeid

InformasjonInformasjon

Kunnskap

Holdning / verdier

Adferd



Cultural Cognition Project

Informasjon

Passer infoen med min gruppetilhørighet?

Støtter infoen min overbevisning?

Deler infoen / avsender mitt verdigrunnlag?

Kunnskap som bekrefter egen kulturell identitet

e. Christian Bjørnes, Cicero



Cultural Cognition Project forts.

Informasjon

Filter (gruppe, overbevisning verdigrunnlag)

Avvist kunnskapBekreftet kunnskap

Uendret holdning

Uendret adferd

Forsterket holdning

Forsterket adferd





Dyrevelferd?

Fairtrade?

Trua plante-
eller dyrearter?

CO2?

Sunt?

Økologisk?Økologisk?

Fra Grønn hverdag



Cultural Cognition Project

Informasjon

Passer infoen med min gruppetilhørighet?

Støtter infoen min overbevisning?

Deler infoen / avsender mitt verdigrunnlag?

Kunnskap som bekrefter egen kulturell identitet

e. Christian Bjørnes, Cicero



Terje Teknologi og Sandra Spare…



Kombinere elementer som treffer flere…



Hva skaper endring?

• Løsningsorientert
• Hva skal vi ha mer av?

• Invitere
• Fra tilskuer til deltaker

• Lavterskel
• Enkelt å delta, steg for steg

• Legitimitet• Legitimitet
• Se resultater, troverdighet, dele erfaringer med andre

• Kontinuitet
• Sannhet er ferskvare



Hvorfor skal vi ha fokus på din og min adferd?

• Gjør en forskjell og gir direkte 
miljø & klima gevinst

• Forbilde & sosial smitteeffekt

• Gir signal til  NÆRINGSLIV • Gir signal til  NÆRINGSLIV 
og POLITIKERE om vilje og  
handlingsrom



Bygge, vedlikeholde & forsterke…



Global Action Plan – Empowerment spiral

Formulere intensjoner og 
mål

HANDLEINFO

BRY SEG 
Formulere 
spørsmål

Få tilbake-
melding





Verdens mest populære nettspill…



De fire B-ene

• Bil – daglige reiser• Bil – daglige reiser

• Biff – daglige matvalg

• Bolig – kjøp / oppussing / møbler• Bolig 
• Boeing – feriereisene



Handling skampanje…





Forskning viser at folk er mer motivert Forskning viser at folk er mer motivert 
til å gjøre en frivillig innsats for 
klimaet når de vet at de ikke er alene 
og at det de gjør er er del av en 
samlet innsats som virkelig gjør en samlet innsats som virkelig gjør en 
forskjell.

Climate, Mind and Behavior Symposium, Mars 2010



Ord…



…og handling



realisere sine evner

status / anerkjennelsestatus / anerkjennelse

vennskap / tilhørighet / kjærlighet

sikkerhet / trygghet

mat / vann / varme



”We must shift America from a needs to a desire ”We must shift America from a needs to a desire 
culture. People must be trained to desire and 
want new things even before the old are entirely 
consumed. We must shape a new mentality… 
man’s desire must overshadow his needs.”

- Paul Maser, Lehman Brothers, 1924



Hva gir status?





Takk for meg!

Bli medlem! Send SMS: ”framtiden” til 1933


