
Välkommen 
att delta i  
Earth Hour 
Earth Hour 2013 
23 mars kl 20.30  21.30 



Kära kommun, lördag 23 mars 2013  
kl 20.30 är det dags att släcka! 
År 2012 deltog 7000 städer i 152 länder i Earth Hour. 
Det gör kampanjen till världens i särklass största 
miljömanifestation. Earth Hour har blivit en gemensam 
symbol för miljöengagemang över hela världen. 
 
Tillsammans med er ser vi varje år till att människor firar 
de framsteg vi redan gjort och tänder sitt engagemang 
på nytt inför det kommande året.  
 
Sverige är ett av länderna med högst deltagande där  
nästan 80 procent av kommunerna är med. Samtidigt är 
vi ständigt utmanade att bli ännu bättre, av länder där 
samtliga städer deltar. 
   
Nästan alla svenskar vet vad Earth Hour är och enligt 
SIFO deltar varje år över hälften i manifestationen.  
Fler än hälften av dessa rapporterar också att Earth 
Hour inspirerar dem till fler miljöhandlingar än att  
släcka ljuset.  

Vår utvärdering visar att ni tycker att manifestationen är  
en hjälp för att kommunicera ert klimatarbete. Det är vi 
mycket glada för, eftersom det förstås är en av 
anledningarna till att Earth Hour finns.   
  
Temat för 2013 
med fokus på klimataktiviteter bortom timmen. 	  

Anna Bodlund          Anna Almberg 
Kommunikationschef                          Projektledare Earth Hour 
Världsnaturfonden WWF        Världsnaturfonden WWF 

 

Varmt välkommen att anmäla dig på:  
www.wwf.se/earthhour 
  
Tillsammans gör vi skillnad, och fortsätter göra det  
så länge som det behövs.  
 





23 mars släcker vi 
för Earth Hour 

23 mars är det dags att släcka 
igen för Earth Hour. Det pågår som 
alltid 20.30  21.30.  
Skapa ett event kring Earth Hour 
som en chans att öka 
gemenskapen och nå ut med  
ert klimatarbete.	  

Foto: Brendan Gallagher 



Anmäl din kommun  
till Earth Hour  

Anmäl till WWF att ni tänker 
genomföra Earth Hour. Detta 
publiceras då på WWFs hemsida 
www.wwf.se/earthhour 
 
   

Foto: David Biene 



Planera ert  
Earth Hour i god 
tid tillsammans 
med andra 
 
Gör en lista över ikonbyggnader 
att släcka. Fatta beslut om ifall ni 
ska släcka gatubelysningen och i 
vilken omfattning.  
 
Samarbeta med relevanta 
instanser i kommunen. Det kan 
vara näringslivskontoret, 
skolorna, trossamfunden, 
centrumföreningen, lokaltrafiken, 
gatukontoret och olika 
miljöorganisationer med fler  
runt om i staden.  

Foto: Alexandru Tanasie 



Uppmana alla  
att släcka  
23 mars 2013  
kl 20.30  21.30

Tänk igenom hur ni ska 
kommunicera Earth Hour.  
 
Ni har en mängd kommunikations-
kanaler. Använd dem för att 
uppmana alla att delta. En lista  
på kanaler som användes tidigare 
år finner ni längre bak.  
 
Material att ladda ner och använda 
från WWF kommer att finnas på 
hemsidan från december 2013. 
Fundera även över hur ni kan föra 
ut kommunens hållbarhetsarbete.  

Foto: Akash Shrestha 



Ska ni samla 
medborgarna  
till ett eget Earth 
Hour-evenemang?

 Det är en speciell känsla att gå ut 
och se staden släcka.  
 
Många kommuner var förra året 
överväldigade av antalet invånare 
som samlades på någon central 
plats för att vara med på 
arrangerade fackeltåg och  
liknande. 
 
Glöm inte bort att involvera 
restauranger, caféer, kulturella 
institutioner och organisationer. 
En lista över idéer från 2012 finns 
längre bak. 

Foto: Richard Wincent 



Sprid Earth Hour till förskolor och 
skolor och använd vårt 
utbildningsmaterial. 
 
Elever på Haraldsbogymnasiet i 
Falun inspirerar andra ungdomar 
att skapa klimathänder. De har 
även drivit ett ekocafé med 
akustisk musik. På slutet blev det 
till och med "öppen scen".  De 
överlämnade 300 klimathänder till 
kommunalrådet. 

Låt barnen  
och ungdomar 
vara med  



Som vanligt jobbar vi på WWF 
med att knyta samarbeten på 
nationell nivå med mediakanaler 
och företag.  
 
Så ser vi till att Earth Hour blir en 
kampanj som syns och hörs.  

Vi ger stöd i  
hela Sverige 

Loreen under Earth Hour Show 
2012. Foto: Daniel Ahlberg  



Lite fakta om 
Earth Hour



En hjälp i kommunens klimatarbete 
En utvärdering bland deltagande kommuner visade att Earth Hour hade ett genombrott i r sett till 

antalet aktiviteter som organiserades runt om i landet. Tidigare r har antalet legat ver 100 

stycken. 2012 dde vi upp till 144 stycken! 

Till de vanligaste aktiviteterna r candle-light dinners, eldshow och unplugged konserter. 

Till de med mer konkret tema: nder som barnen ritar och som lls ut. ften n 

politiker, dgivning, gratis kollektivtrafik, klimatsmart mat, redesign modevisning, 

rproducerad mat, bilsuppvisning, visning av HOME plus samtal, redrag, 

energismartkampanj. 

ver lften av de kommuner som svarat r rdering arrangerade got i samband med 

Earth Hour. 61% spred information om ndringar i anslutning till Earth Hour. 25% gav 

narna jlighet till dialog med lokalpolitiker kring gor i anslutning till kampanjen. 

 



En hjälp i kommunens klimatarbete 
Antalet kommuner som deltog kade år 2012 till 220 n 200. Det r 76% av landets 

totalt 290 kommuner. 97% vill rna vara med i Earth Hour igen 2013.  

Runt lften av kommunerna cker liksom tidigare r hela eller delar av gatubelysningen. 

Majoriteten av kommunerna ler sig nu upp till tre nader innan kampanjen.  

De huvudsakliga kanalerna som kommunerna nder sig av i sin kommunikation r den 

egna hemsidan, lokaltidningen, Facebook och affischer. 

En majoritet 61% sprider info om ndringar i samband med kampanjen och 25% 

ger nheten jlighet att kommunicera med politiker i samband med arrangemanget. 



Nytt rekord för Earth Hour 2012 

År 2012 var svenskarna världsbäst på att släcka ljuset under 
klimatmanifestationen Earth Hour.  
 
Enligt SIFO släckte 55 procent av Sveriges befolkning en timme under 
lördagkvällen 31 mars  en ökning med 3 procent jämfört med förra året. 
Speciellt engagerade är yngre människor och kvinnor. 
 Earth Hour nådde ett nytt globalt rekord med deltagare från 152 länder. 
Cirka 6 900 städer var med och släckte vilket är en ökning med 30 procent. 



Idéer och stöd 



Filmpremiär 
Visa årets Earth Hour film och få med dig människor runt omkring: www.wwf.se/earthhour  

http://www.wwf.se/earthhour


Det här stödet får ni av oss: 
Som stöd inför Earth Hour erbjuder vi:  
 

 
   projektledare på WWF och andra kommuner.  

 
 

   telefonmöten.  

 
 

   wwf.se från och med  december 2012. 

 
 

   samband med kampanjen där ni själva kort kan  
   presentera Earth Hour i er kommun och länka vidare  
   till er egen sida. 
. 

 
   övergripande samarbeten med rikstäckande 
   företag, media och organisationer för att sprida  
   Earth Hour såsom Arla, Metro, IKEA etc. 
 

 
   projektledaren på WWF med era frågor.  
   Se slutet av inbjudan för kontaktuppgifter 



Idéer inför 2013 
Här är lite idéer inför 2013 baserat på sådant som  
ni redan har gjort med framgång runt om i Sverige. 

  Släckningstävling mellan olika kvarter, och olika hus  
    Vem släcker mest? Att fotograferas, eller kunna     
   visas i realtid på hemsidan 

  Samarbeten med lokalradio, lokaltidning och  
   lokal-tv där man lyfte fram miljöhjältar, miljöteman  
   och Earth Hour 

  Earth Hour-tema hela veckan i skolorna 

  Gratis lokaltrafik hela dagen   

  Släckta kyrkor, klockringning, speciell   
   gudstjänst/meditation för Earth Hour 

  Spökvandringar i den släckta staden, eller   
   tipspromenad med miljötema 

  Fackeltåg, eldkorgar, eldkonstnärer och jonglörer  
   på gator och torg 

  Engagerade talare och seminarium med miljötema 

   Snålbilsrally, provkörning av miljöbil  

   Utdelning av miljömärkta stearinljus tillsammans  

    med annan klimatinformation	  	  
    

      

   Släckta restauranger och caféer som serverar   
     klimatsmart mat 

   Korvgrillning och våfflor över öppen eld,  
     eller middag vid tända ljus, eller berättarkväll  
     framför brasan 

   Fototävling, fotografering, experimentera  
     med ljusgraffiti 

   Klimatsmart modevisning, eller swishing 

 



Idéer om spridning 

   Engagera skolelever för att släcka staden 

   Affischera på stadstavlor, samt sätta upp affischer 
    på bibliotek, idrottshallar etc 

   Samarbeta med lokalradio, lokaltidning och  
    lokal-tv. Gärna under hela vecka 12 inför  
    lördagens Earth Hour. 

   Informera om Earth Hour via direktutskick, eller  
    kommunens egna tidningar 

   Ha banners, nedräknare och annan Earth Hour  
    information på kommunens hemsida, och andra  
    relevanta hemsidor 

   Information till kommunanställda via olika kanaler  
     bland annat intranätet 

   Information via löneavier och hyresavier 

   Informera via Facebook 

	  

  Påminnelse till kommunanställda via SMS 19 mars. 

  Glöm inte att även be alla som vill vara med att  
    också kommunicera Earth Hour. Nyckeln till  
    framgång är att bjuda in så många som möjligt  
    att delta. 

   Att samarbeta med andra etablerade och  
    framgångsrika kommunikationsplattformar hos  
    er lokalt är också mycket viktigt. 

Här är några av alla de kanaler som använts: 

Foto: Nina Munn 



Anmäl dig 
Anmäl din kommun direkt på: 
www.wwf.se/earthhour 
 
För mer information kontakta: 
Anna Almberg, projektledare, Earth Hour, 
0709816782  
anna.almberg@wwf.se 
 

Var först: 
Förra året tyckte många kommuner att de anmälde 
sig för sent för att kunna planera Earth Hour. Anmäl 
dig tidigt. Du får också nyhetsbrev och möjlighet att 
delta i våra telefonmöten. Då kan du utbyta idéer 
och informera dig om vad andra kommuner gör. 

Foto: Jody Spectrum 

mailto:Anna.almberg@wwf.se


WWFs Earth Hour City Challenge 
Earth Hour City Challenge uppmanar svenska kommuner att agera förebilder och lyfta fram goda exempel för en 
klimatsmart och hållbar stadsutveckling.  

2012 är Sverige ett bland sex pilotländer tillsammans med Kanada, Indien, Italien, Norge och USA. Hittills är 11 
kommuner i Sverige anmälda. För 2013 kommer fler länder att delta i utmaningen.  

Se mer information på www.wwf.se/ehcc och för registrering av klimatdata, instruktioner, manual samt registrering till 
tekniska webinar klicka på följande länk http://citiesclimateregistry.org/cities/earth-hour-city-challenge/ Deadline för 
rapportering i årets utmaning är 19 november.  

Sex stycken nationella Earth Hour Capitals från varje pilotland samt en global Earth Hour Capital kommer att utses av 
den internationella expertjuryn i samband med Earth Hour 2013. Foto: Wanchart Jongmeerak 

Foto: Jone 
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