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Mine to budskaber i dag:

1) Alle danskere har et sprog for klima og grøn omstilling 

2) Start med “hvorfor” og lyt til fælles værdier, interesser og ressourcer når I skal finde klimahandling, 

der matcher motivation og klimaeffekt
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Analyse af danskernes værdier og 
potentialer for engagement i grøn omstilling

Segmentering ud fra grundværdier

- Spørgeskema blandt 5.500 repræsentative 

danskere i perioden april-maj 2021 og januar 2022

Dybdegående forståelse for 

motivation og barrierer

- To besøg hos hvert segment med 

rundvisning i hjem, have og nærområde
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Klima samler danskerne

Bekymring og alvor

• 58 procent af danskerne er bekymrede for konsekvenserne af 

klimaforandringer

• 61 procent mener, at klimaet er noget, vi skal tale meget mere 

om og tage dybt alvorligt

En afgørende dagsorden

• 35 procent af alle vælgere oplever, at klimapolitik vil have 

afgørende indflydelse på deres stemme ved næste 

Folketingsvalg

• 92 procent af de vælgere der oplever, at klimapolitik vil være 

afgørende for deres stemme, er også bekymrede, mener at vi 

skal tale mere om klima, søger lederskab fra staten og mener 

at vi bør ændre adfærd.

Base: April 2021

Lederskab efterspørges

• 58 procent af danskerne mener, at staten har det primære 

ansvar for at drive en klimavenlig omstilling i Danmark 

• 59 procent mener, at vi bør ændre vores vaner for at nå i mål 

med klimamålsætningen

Adfærdsændringønskes,

men skal gøres mere tilgængelig

• 85 procent prøver at undgå madspild

• 80 procent affaldssorterer 

• 27 procent svarer, at de spiser mindre kød end tidligere

• Klima og bæredygtighed ligger danskerne på sinde, men de er 

søgende efter handlemuligheder  
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Husk at tale om hvorfor og ikke kun hvordan og hvad

Hvorfor er 
forandring nødvendig?

Hvad må gøres?

Problemet Løsningerne

Hvad har vi kært?

Værdierne, 
følelserne & 

identiteterne.

Ofte starter vi 
her

Og glemmer: Hvordan vil 
forandringen føles for 

“sådan nogen som os”?
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Vi kommer længst når ansvar spredes til flere

● Lyt efter interesser og ressourcer

● Motivation til klimahandling kan komme mange steder fra
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National klimahandledag d. 27 april 2023

Klimahandledagen er en dag hvor arbejdspladser og foreninger over hele 

landet samles for at fejre deres klimaløfte og afgive det til hinanden. 

Klimaløftet er jeres fælles mål for en forandring til gavn for klimaet, som 

I vil gennemføre på de næste 12 måneder. Klimahandledagen forbinder 

klimaløftet med en god oplevelse. 

Handledagen giver jer: 

Opløftet stemning og energi: På dagen sætter I 

stemningen og energien for løftet resten af året 

og bygger opbakning og ejerskab op.  

Gode oplevelser: Som forening får I sammen en 

god oplevelse med at afgive og forpligte 

hinanden på jeres klimaløfte 

Fælles fejring: en dag, hvor I får mulighed for at 

fejre, at I som forening har taget et vigtigt ansvar 

og sat jer et mål I 

Meningsfuldhed og håb: Klimadagsordenen kan 

være dyster, men der er masser af håb og 

meningsfuldhed i klimaløftet.

KLIMAHANDLEDAG

KLIMALØFTE

FÆLLES KLIMAHANDLING
DER KICKSTARTER 
OG FEJRER LØFTET
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Mine to budskaber i dag:

1) Alle danskere har et sprog for klima og grøn omstilling 

2) Start med “hvorfor” og lyt til fælles værdier når I skal finde klimahandling, der matcher motivation og 

klimaeffekt
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Tak for nu!

Følg med på:
www.gørDKgrøn.nu

Segmentanalyse:
www.gørDKgrøn.nu/segmentanalyse

Eller kontakt mig på:

morten@deltagerdanmark.dk

about:blank
about:blank
mailto:morten@deltagerdanmark.dk
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Følelser 
&

Værdier

Viden & 
oplysning

Handling & 
adfærd

“Hoved, hjerte, hånd”

Ikke kun oplysning - men handlemuligheder
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Vogtere
● Vi skal have fundet ud af, 

hvordan vi beskytter og 
klimasikrer lokalområdet. Vil 
du være med? [koble bevaring
til små skridt for forandring]

● Der er så meget skrald i 
området for tiden, skal vi ikke 
få ryddet lidt op her, så der 
kan komme orden i gaderne 
igen? [tale til tryghed]

Traditionalister
● Vidste du, at den grønne 

omstilling for mange betyder et 
sundere arbejdsmiljø, så vi 
undgår at flere bliver syge?

● Vi mangler en, der har lyst til at 
bage en kage eller sørge for, at 
der ikke er nogen, der sidder 
alene [social opgave]

Pragmatikere
● Klimaforandringerne er noget af en 

mundfuld [kreativt og konkret]

○ Men jeg har en strikkeopskrift 
til genanvendelige karklude, 
som vi kan bruge i foreningen 
Har du lyst til at prøve den 
med mig?

○ Men jeg har hentet nogle 
gamle cykeldele. Vil du være 
med til at bygge en ny, gratis 
cykel?

Praktikere
● Jeg har lagt mærke til, at du 

er god til at få ting til at ske. 
Har du lyst til at stå for at 
søge donationer til 
folkekøkken om en måned? 
[konkret opgave, tal til 
kompetencer]

● Det er vigtigt for mig, at du 
tager dig god tid til at tænke 
dig om, før du siger ja, så vi 
gør tingene ordentligt

Omstillere
● Klimaforandringerne får mig til at frygte 

fremtiden. Hvordan har du det?
● Vil du være med til at gøre en forskel? Vi har 

virkelig brug for dig til at tage lederskab

Individualister
● Hvordan tror du, at det bedst kan betale

sig at skifte til vedvarende energi?
● Vi har brug for en mand med en trailer her 

i weekenden. Hvad skal der til for, at du 

synes, at det kan betale sig at være med?
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“Lederskab er at acceptere ansvaret for at 
skabe de betingelser, der gør andre i stand 

til at nå fælles mål under uvisse 
omstændigheder”

Marshall Ganz, 
Harvard professor
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Vejen til fælles klimahandling

Brug værktøjer til at få 
hele foreningen med

Engager

Forstå folks motivation, 
jeres klimaaftryk og 
muligheder

Forstå

Vælg effektive 
klimahandlinger og gør 
dem til virkelighed

Gør



En del af 70i30

Find den bedste klimahandling til dit fællesskab

Motivation

Hvilke medfølgende effekter har 

klimahandlingen, som kan give 

andre gevinster for foreningens 

medlemmer? Styrker handlingen 

fx. Jeres fysiske helbred, sociale 

trivsel eller økonomien?

Klimaeffekt

Hvilket potentiale for at reducere 

udledning af klimagasser har 

handlingen? 
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+ Motivation 

+
Effekt til gavn 
for klimaet

-

-

Det bedste 

match

Inden for rammerne af din forening, vil der være handlinger, der 

har stor klimaeffekt, men som det er svært at finde motivation til 

- og omvendt. Gå efter at finde et godt match mellem begge dele 

for at øge at sandsynligheden for at I lykkes med handlingen, og 

skabe begejstring frem for modstand overfor nye 

klimahandlinger.
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Borgernes hverdagsfællesskaber:
Arbejdspladser & lokalsamfund

Stat, regioner & 

kommuner

Formelle aktører 
& rammer

Individuel og kollektiv 
handling

System-forandringer

National
klima-handledag

Datagrundlag Kapacitetsopbygning Platforme

Handlekataloger

70i30 FUNDAMENT

Bolig & energi MadMobilitet
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Vogtere
● “Vi skal have fundet ud af, 

hvordan vi beskytter og 
klimasikrer lokalområdet. Vil 
du være med? [koble bevaring 
til små skridt for forandring]”

● Der er så meget skrald i 
området for tiden, skal vi ikke 
få ryddet lidt op her, så der 
kan komme orden i gaderne 
igen? [tale til tryghed]

Traditionalister
● Vidste du, at den grønne 

omstilling for mange betyder et 
sundere arbejdsmiljø, så vi 
undgår at flere bliver syge?

● Vi mangler en, der har lyst til at 
bage en kage eller sørge for, at 
der ikke er nogen, der sidder 
alene [social opgave]

Individualister
● Hvordan tror du, at det bedst kan betale 

sig at skifte til vedvarende energi?
● Vi har brug for en mand med en trailer her 

i weekenden. Hvad skal der til for, at du 

synes, at det kan betale sig at være med?

Pragmatikere
● Klimaforandringerne er noget af en 

mundfuld [kreativt og konkret]

○ Men jeg har en strikkeopskrift 
til genanvendelige karklude, 
som vi kan bruge i foreningen 
Har du lyst til at prøve den 
med mig?

○ Men jeg har hentet nogle 
gamle cykeldele. Vil du være 
med til at bygge en ny, gratis 
cykel?

Praktikere
● Jeg har lagt mærke til, at du 

er god til at få ting til at ske. 
Har du lyst til at stå for at 
søge donationer til 
folkekøkken om en måned? 
[konkret opgave, tal til 
kompetencer]

● Det er vigtigt for mig, at du 
tager dig god tid til at tænke 
dig om, før du siger ja, så vi 
gør tingene ordentligt

Omstillere
● Klimaforandringerne får mig til at frygte 

fremtiden. hvordan har du det?
● Vil du være med til at gøre en forskel? Vi har 

virkelig brug for dig til at tage lederskab


