MINDRE ENGANGSEMBALLAGE I HVERDAGEN
2020
EN ANTROPOLOGISK UNDERSØGELSE AF GENTOFTEBORGERNES BRUG AF ENGANGSEMBALLAGE

INDHOLD
1. Baggrund og formål
1.1 Undersøgelsens fokus
1.2 Anvendte metoder
2. Forbrug af engangsemballage
2.1 Gymnasieelever
2.2 Børnefamilier
2.3 Forskelle og ligheder
3. Udvikling af kampagner
3.1 Udfordring for gymnasieelever
3.2 Udfordring for børnefamilier
4. Hovedkonklusioner

Udarbejdet af Naboskab ApS
Marts 2020

3
5
7
14
15
26
37
42
44
49
57

2

KAPITEL 1
BAGGRUND & FORMÅL
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FORMÅL & BAGGRUND
GENTOFTE & AFFALDSFOREBYGGELSE
Gentofte Kommune ønsker at forebygge affald - herunder
forbruget af engangsemballage blandt borgere i kommunen.
I den forbindelse ønsker kommunen at lave en
kommunikationskampagne om forebyggelse af
engangsemballage blandt to målgrupper: gymnasieelever og
børnefamilier.
Undersøgelsen skal afklare, hvilket engangsemballage, som
målgrupperne hovedsageligt bruger, hvilken udfordring der kan
anvendes blandt hver af målgrupperne til at lave en interessant
og anderledes kampagne, og hvilke kommunikationskanaler,
der bedst rammer målgrupperne.
Anvendte metoder er desk research, mini-interviews,
observationer, fokusgruppeinterviews og telefoninterviews
med målgrupperne.
Kampagnen er del af “Gentofte Initiativer 2019-2020 - på vej
mod cirkulær økonomi”, der bl.a. sætter retningen for
kommunens mål for genanvendelse, direkte genbrug og
affaldsforebyggelse.
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KAPITEL 1.1
UNDERSØGELSENS FOKUS
Undersøgelsen fokuserer på følgende to målgrupper af borgere i Gentofte Kommune:

Børnefamilier
med børn under 15 år

Gymnasieelever
i alderen 15-20 år
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TERMINOLOGI
HVAD ER HVERDAGENS ENGANGSEMBALLAGE?

Undersøgelsen fokuserer på emballage og service i
engangsmateriale, som bruges i forbindelse med
emballering af fødevarer, herunder:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stanniol
Madpapir
Fryseposer
Folie
Bæreplastikposer
Vandﬂasker i plast
Engangsservice
Take-away-emballage
To-go-papkrus
To-go-plastikkrus

Dvs. emballage og
service, som ikke kan
vaskes og bruges igen og
igen.
Inkl. emballage i pap,
bambus, bionedbrydeligt
materiale osv.
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KAPITEL 1.2
ANVENDTE METODER

Undersøgelsen bygger på tre metoder fordelt på undersøgelsens tre faser:
1. INDBLIK OG OVERBLIK

2. BORGERNES FORBRUG

3. UDVIKLING AF KAMPAGNE

Desk Research

Mini-interviews

Interviews

af lignende projekter

med 105 borgere

via fokusgruppe og telefon

Alle interviewpersoner er anonymiseret, og fotos er godkendt til brug i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.
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1. DESK RESEARCH

Vi har gennemlæst litteratur vedrørende kampagner og
udfordringer og gennemset lignende projekter fra
andre kommuner. Denne viden har vi brugt i
udarbejdelsen af interviews og forslag til udfordringer.
Her er et udpluk af de mest relevante bøger, rapporter
og kampagner.

Motivation, facts og framing
●
●

●

Geoffrey Beattie & Laura McGuire (2018): “The
psychology of Climate Change”. Taylor & Francis Ltd.
Locke & Latham (2002): “Building a Practically Useful
Theory of Goal Setting and Task Motivation”.
American Psychologist 57, 9: 705-717
Miljøstyrelsen (2014): “Facts om affaldsforebyggelse”

Lignende projekter
●
●
●
●
●
●

AVV (2013): “NULSKRALD. Mindre affald - mere liv”
Dyrenes Alliance: “Veganerudfordringen” (www.veganerudfordringen.dk)
ENERGISE (2019): “Eksperimenter med at reducere vores hverdagsbrug”
Fremtiden i våre hænder (2019): “Tar du plastutfordringen?” (www.fremtiden.no)
Sundhedsstyrelsen (2017-2020): “But Why Smoke” (www.butwhysmoke.dk)
Naboskab (2019): “Nordic Youth As Sustainable Changemakers”
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2. MINI-INTERVIEWS I BYRUMMET
I januar-februar 2020 har vi foretaget 105 interviews af 5-10
minutters varighed i Gentofte Kommune med:

50
forældre

55
gymnasieelever

med børn under 15 år

i alderen 15-22 år

På Gentoftegade,
Gentofte Hovedbibliotek, Ordrup
hovedgade og foran Dyssegårdsskolen.

På Ordrup Gymnasium og
Øregård Gymnasium.
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3. FOKUSGRUPPE- & TELEFONINTERVIEWS
På baggrund af mini-interviewene har vi udviklet og
kvaliﬁceret kampagne- og udfordringsidéer, som vi har testet
på målgrupperne via fokusgruppe- og telefoninterviews med:

5 forældre til
børn under 15 år

1 gymnasieklasse

Telefoninterviews med
forældre i Gentofte Kommune

Fokusgruppeinterview og
observation i en klasse fra
Øregård Gymnasium
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REPRÆSENTATIVITET & BIAS

Denne undersøgelse er antropologisk og kvalitativ. Den er med andre ord ikke statistisk repræsentativ,
men består i stedet af dybe, adfærdsmæssige nedslag i en mindre gruppe respondenter.

POTENTIELLE BIAS
●

Fokusgruppeinterviewet er foretaget på en enkelt gymnasieklasse. Der er en overvægt af mandlige deltagere.

●

De ﬂeste mini-interviews med børnefamilier er foretaget på Dyssegårdsskolen.

●

Fire ud af fem af informanterne fra telefoninterviews med børnefamilierne er kvinder. Dette stemmer dog statistisk overens med
øvrige undersøgelser foretaget af Naboskab, hvor der ofte ses en overvægt af engagerede kvinder inden for temaet ‘bæredygtig
omstilling’.

●

Det er vigtigt at have de to målgruppers store diversitet for øje. Børnefamilier er over én kam en bred målgruppe sammenlignet
med gymnasieelever, der aldersmæssigt og ‘livsfase-mæssigt’ minder mere om hinanden.
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BIAS FORTSAT

●

●
●

Børnefamilier til telefoninterviews er hovedsageligt rekrutteret via Gentofte Kommunes Facebook-gruppe, og stort
set alle de telefoninterviewede børnefamilier giver udtryk for kendskab til miljøproblemstillinger, samt en
forudgående interesse og indsats for at reducere deres emballageforbrug. De repræsenterer derfor ikke
nødvendigvis den generelle motivation, indstilling og adfærd ift. deltagelse i en kampagne om forebyggelse af
emballage.
Vi har ikke kunnet veriﬁcere udsagn blandt børnefamilier, da vi ikke har observeret adfærd ligesom med eleverne.
En overvægt af de interviewede forældre har børn i indskolingen, og de interviewedes alder spænder mellem
35-55 år, hvilket kan pege på en gruppe af børnefamilier, som er relativt ressourcestærke.

→ Naboskab anbefaler derfor, at resultaterne fra særligt telefoninterviews med børneforældre
vægtes med forbehold i den videre udvikling af udfordringer og kampagne.
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KAPITEL 2
FORBRUG AF ENGANGSEMBALLAGE
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KAPITEL 2.1
GYMNASIEELEVER
Undersøgelsen af gymnasieelevernes forbrug er
baseret på 55 interviews med elever på hhv.
Ordrup Gymnasium og Øregård Gymnasium.

65 pct.
er under 18 år

35 pct.
er mellem 18 og 22 år
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DAGLIGT FORBRUG

Hvilke former for engangsemballage
bruger du på daglig basis?
Den type engangsemballage, som ﬂest
gymnasieelever bruger på daglig basis er
ﬂaskevand (67 pct.), fryseposer (49 pct.) og
stanniol (33 pct.).

20 pct. nævner, at de
genbruger vandﬂasken.

4 pct. svarer, at de slet ikke
bruger engangsservice under
“Andet”.
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UGENTLIGT FORBRUG

Hvilke former for engangsemballage
har du brugt i løbet af den sidste uge?
På ugentlig basis bruger mange gymnasieelever
desuden take-away-emballage (58 pct.), to-go
papkrus (56 pct.) og to-go plastikkrus (40 pct.).

24 pct. nævner, at de
genbruger vandﬂasken.

2 pct. svarer, at de slet ikke
bruger engangsservice under
“Andet”.
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HVORFOR BRUGER DE ENGANGSEMBALLAGE?

Standarden (78 pct.)
I kantinen, derhjemme og der, hvor de handler.

Nemt (49 pct.)

“

Det fylder ikke
lige så meget

“

FORDI DET ER:

De unge nævner også plads i tasken som en
udfordring ved at medbringe egen madkasse og
drikkedunk. Gymnasieeleverne har en relativt
mobil hverdag, hvor de bærer alle deres ting
med sig rundt fra lokale til lokale.

Der er en ansvarsfralæggelse blandt de unge, og de
fortæller, at de bruger det, som forældrene indkøber.
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AKTUEL HANDLING

51 pct. forsøger at undgå
engangsemballage ved at ...
medbringe eget alternativ (72 pct.) som
indkøbsnet, kop, drikkedunk og lignende.
eller bruge

genbrugeligt mademballage

(48 pct.)
Vores observationer viser dog en diskrepans mellem elevernes udsagn og
den egentlige adfærd i f.eks. kantinen. Størstedelen bruger desuden
plastikﬂasker hver dag (67 pct.), mens halvdelen bruger fryseposer og en
tredjedel bruger stanniol dagligt.
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OPFATTET HANDLERUM

Mange af gymnasieeleverne føler ikke, at de selv kan
gøre noget for at mindske brugen af engangsemballage.
De siger bl.a.:

“Der er ikke et alternativ”
Refererer til manglende udvalg i gymnasie-kantinen

“Jeg bruger jo bare det
emballage, som min mor og far
køber”
“Man er tvunget til at bruge det”
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VIDEN OM KONSEKVENSER

Klima vs. miljø
Det er tydeligt, at eleverne ved meget om de
miljømæssige konsekvenser, det har, når man smider
engangsemballage i naturen. Men de tænker knapt
så meget over de klimamæssige konsekvenser ved
produktion og f.eks. manglende genanvendelse af
engangsmaterialerne.
Alligevel siger kun 10 pct., at

viden om konsekvenserne
ved at bruge engangsemballage ville motivere dem
til at undgå at bruge det.

Plastik vs. andet emballage
Gymnasieeleverne associerer i højere
grad engangsemballage med plastik
end andre materialer, hvilket illustreres
på næste side.
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ASSOCIATIONER: ENGANGSEMBALLAGE

= negativt (69 pct)
69 pct. af de unge forbinder primært
engangsemballage med noget negativt, og
de tænker hovedsageligt på plastik, som
ender i havet.

= Madpapir, bambus osv.
Generelt opfatter de ikke madpapir, bambus-bestik og
bionedbrydeligt materiale som engangsemballage.
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ASSOCIATIONER: FLERGANGSEMBALLAGE

“Madpakke og
drikkedunk
= folkeskole”
Det er tydeligt, at
gymnasieeleverne ønsker at
distancere sig fra, at de ikke
længere er børn. Derfor bruger de
ﬂeste fryseposer eller køber mad i
kantinen.

“Men jeg
bruger
vandﬂasken igen”
Mange bruger plastikﬂasker til vand
i stedet for drikkedunke.
Vi estimerer, at de unge bruger
ﬂaskerne sammenlagt ca. fem
dage.
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MOTIVATION

Hvad ville motivere dig til at
undgå engangsemballage?

Prisen er afgørende
Ifølge gymnasieeleverne, skal de motiveres af pris.
De foreslår rabat på kaffe ved selv at medbringe
krus.
Mange kommenterer også, at det skal gøres til

standarden i kantinen, og at de skal
påmindes.
“Det skal
være
normen”

“Jeg skal holdes i
ørene, for ellers
glemmer jeg det”

“Jeg vil allerede rigtig gerne. Hvis ﬂere
gjorde det, så ville det være nemmere.
Plakater på skolen ville også hjælpe

”
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SOCIALE NORMER & ANSVAR

Sociale normer

Opfattet ansvar

Gymnasiet fungerer som et lukket
samfund, hvor sociale normer er
særligt udtalte. De ﬂeste forsøger
at passe ind, og de færreste
ønsker at skille sig ud. Eleverne vil
gerne den bæredygtige
omstilling, men de har sjældent
lyst til at være ‘front-runners’.

Størstedelen af de unge bor
hjemme og er i gang med at
løsrive sig fra forældrene. De
bruger det emballage,
forældrene køber, og de får en
stor del af deres viden direkte fra
forældrene. Det er tydeligt, at de
unge endnu ikke mener, at de
selv er ansvarlige for deres
forbrug af emballage. De mener,
at det enten er forældrenes eller
kantinens rolle at skabe bedre
rammer.

“Jeg skal have en undskyldning, hvis
jeg skal gøre det, der er bæredygtigt”
(Elev på Øregaard Gymnasium).
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KAPITEL 2.2
BØRNEFAMILIER
Undersøgelsen af børnefamiliers forbrug er baseret
på 50 interviews med forældre i byrummet, på
biblioteket og foran Dyssegårdsskolen.

84 pct.
har børn i skole

20 pct.
har børn i vuggestue

26 pct.
har børn i børnehave
… og 10 pct. har desuden børn, der er yngre eller ældre.
Kategorierne er overlappende og summen overgår derfor 100 pct.
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BØRNEFAMILIER SOM MÅLGRUPPE

Travl hverdag
Sammenlignet med gymnasieeleverne er
børnefamilierne en meget heterogen gruppe med
en aldersspredning blandt forældre fra 28 til 62 år.
De færdes forskellige steder og har børn i
forskellige institutioner. Fælles for dem er dog en
relativt travl hverdag, hvor løsningerne skal være
nemme, praktiske og hurtige for at fungere.

“Jeg har ikke fundet et alternativ, som
er lige så praktisk, nemt og hurtigt”
(Forælder)
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DAGLIGT FORBRUG

Hvilke former for engangsemballage
bruger du på daglig basis?
På daglig basis bruger børnefamilierne primært
fryseposer (50 pct.), madpapir (46 pct.) og plastfolie
(28 pct.). Hver fjerde børnefamilie bruger stanniol,
mens hver femte børnefamilie intet bruger.

6 pct. nævner, at de
genbruger vandﬂasken.

20 pct. under “Andet”
bruger slet ikke engangsservice.
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UGENTLIGT FORBRUG
Hvilke former for engangsemballage
har du brugt i løbet af den sidste uge?
På ugentlig basis bruger endnu ﬂere børnefamilier fryseposer (78 pct.). Desuden bruger
over hver anden stanniol (54 pct.). 2 pct. bruger
slet ikke engangsemballage

6 pct. nævner, at de
genbruger vandﬂasken.

2 pct. under “Andet”
bruger slet ikke engangsservice.
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HVORFOR BRUGER DE ENGANGSEMBALLAGE?

Praktisk

(50 pct.)

Det holder maden adskilt og frisk.

Standarden (40 pct.)
Standarden der hvor de handler ind. De er i tvivl om,
hvor man får fat i bæredygtige alternativer.

“

“

FORDI DET ER:

Vi mangler et alternativ
til madpakkerne

Flere børnefamilier har eksperimenteret med
alternativer til emballage i madpakken, såsom
stofposer og bivokspapir, men uden held. De
fortæller, at stofposer bliver snaskede; at man
glemmer at vaske bivokspapiret til næste dag; at
de ikke har bøtter nok, at maden ikke altid passer
til beholderen; og at fryseposer er det nemmeste
til børnenes 10-mad (madpakke til det lille
frikvarter kl. 10).
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AKTUEL HANDLING

Generelt er børnefamilierne meget bevidste om at
undgå engangsemballage og medbringer ofte et
alternativ, eller siger nej tak til standarden. De er
altså i mindre grad præget af sociale normer.

Dette gør de også:

“Bruger engangsemballage ﬂere gange”
“Siger nej til
plastiklåg”

“Frabeder mig
engangsservice
ved takeaway”

86 pct. forsøger at undgå
engangsemballage ved
… at medbringe eget alternativ (81%)
… ikke at købe engangsservice (53%)
… at bruge genbrugeligt mademballage (51%)
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OPFATTET HANDLERUM

“Vi kan ikke undgå mere”
Generelt gør børnefamilierne en aktiv
indsats for at mindske forbruget af
engangsemballage, som går udover at
acceptere standarden. Men mange af dem
føler, at de er ved at have nået grænsen for,
hvad de selv kan gøre.
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VIDEN OM KONSEKVENSER

Forældrene har stor viden om emballagens negative
konsekvenser både for klima og miljø. Mange har dog
svært ved at gennemskue, hvad den bedste løsning er.

“

... I det omfang plastik kan genanvendes,
er det godt nok. Pantsystemet er også godt.
Det vigtigste er håndtering af det.

… Aﬂiv myter. Få styr på fakta. Man skal
ikke høre mange historier, før man ikke
gider mere.

Kun 6 pct. af børnefamilierne mener, at

viden om konsekvenserne
ved at bruge engangsemballage ville motivere
dem til at undgå at bruge det.

… Nogle gange er det ikke så
miljøbelastende at bruge stanniol. Der er
mellemregninger. Det er ikke så simpelt.
… Pap kan ikke engang genbruges,
hvis det er beskidt.

“

Det afhænger af materialet
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ASSOCIATIONER - ENGANGSEMBALLAGE

= negativt (74 pct)
Børnefamilierne forbinder primært
engangsemballage med noget negativt, fordi
det er dårligt for miljøet (90 pct.). Men mange
nævner også, at det afhænger af materialet
og nødvendigheden.

“Det er svært at
klare sig uden,
men der er også
forskel. To-go-krus
er luksusemballage”

“Jeg føler
mig
kriminel,
når jeg
bruger
stanniol”

Papir frem for stanniol
Generelt opfatter de madpapir og folie som gode
erstatninger for plastikposer og særligt stanniol. 34
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ASSOCIATIONER - FLERGANGSEMBALLAGE

“Jeg elsker god
emballage!”
Det er tydeligt, at børnefamilierne
forbinder ﬂergangsemballage med
noget positivt. Det er god kvalitet.

“Men convenience
vinder”
Ulemperne er dog, at det fylder, skal vaskes op,
og i visse tilfælde holder maden mindre frisk.
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MOTIVATION

Hvad ville motivere dig til at
undgå engangsemballage?

“Vi mangler alternativer”
Ifølge forældrene selv, er det hverken pris,
viden eller hjælp til at huske ﬂergangsservice, der kan få dem til at undgå engangsemballage, men derimod praktiske løsninger,
som fungerer i hverdagen.
Under “andet” siger ﬂere forældre, at de kan
motiveres gennem

børnene.

“Det er godt, at børnene hører
om det”
“Få vores børn til at være
opmærksomme på det. Det
virker i forhold til madpakken”
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KAPITEL 2.3
FORSKELLE OG LIGHEDER
MELLEM MÅLGRUPPERNE
Gymnasieeleverne og børnefamilierne er to vidt
forskellige målgrupper, som dog også har en
række ligheder. Overordnet er disse:

FORSKELLE
Forbrug

Ligheder:
Negativ holdning til engangsemballage
Positiv holdning til kampagnens fokus
og Gentofte Kommunes initiativ.

Forskelle:
Målgrupperne varierer mht. forbrug,
handling, opfattet handlerum, viden om
konsekvenser, normpåvirkning og
ansvarsfølelse.
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LIGHEDER - ENGANGSEMBALLAGE ER NEGATIVT

71 pct.
har et negativt syn på
engangsemballage
… 19 pct. heraf ser det også
som noget positivt

Fordi det er
dårligt for
miljøet (91 pct.)
Flere nævner dog, at det afhænger
af materialet.

Begge målgrupper opfatter engangsemballage som
noget negativt, primært fordi det er dårligt for miljøet.

Børnefamilierne siger:

“Det er en del af en
smid-væk-kultur”
Gymnasieeleverne siger:

“Det bliver smidt
rundt omkring”
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LIGHEDER - GODT AT DER GØRES NOGET

87 pct.
bakker op om
kampagnen mod
engangsemballage.

Fordi det
støtter grøn
omstilling
(91 pct.)

Begge målgrupper mener, det er godt, at Gentofte
Kommune forsøger at forebygge engangsemballage.

Gymnasieeleverne siger:

“Det er godt, for folk
virker ret ligeglade”
Børnefamilierne siger:

“Så fedt, at de gør det. Vi
elsker at bo her”
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FORSKELLE - DAGLIGT FORBRUG

Gymnasieeleverne:

Børnefamilierne:

Flaskevand (67%)

Fryseposer (50%)

… det samme gælder 4 pct. børnefamilierne.

… det samme gælder for 13 pct. af eleverne.

Fryseposer (49 pct.)
Stanniol (33 pct.).

Madpapir (46 pct.)
Folie (28 pct.).

Fordi det er

Fordi det er

Standarden (78%)

Praktisk (50%)

.. det samme svarer 40 pct. af børnefamilierne.

… det samme svarer 13 pct. af de eleverne
40

FORSKELLE I HANDLERUM - OPSUMMERING

Generelt er gymnasieeleverne præget af stærke
sociale normer og har svært ved at se, hvad de kan
gøre anderledes. De lægger i høj grad ansvaret
over på forældre og kantine. De ved, at
engangsemballage er skadeligt for klima og miljø,
men tænker primært på plastik i havene.

Børnefamilierne gør i forvejen meget for at
mindske forbruget af engangsemballage. De ser
sig selv som ansvarlige, men har svært ved at se,
hvordan de kan gøre endnu mere. De ved generelt
meget om konsekvenserne for klima og miljø, men
udtrykker også frustration manglende
gennemsigtighed i “bæredygtigt emballage”.
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KAPITEL 3
UDVIKLING AF KAMPAGNER
& UDFORDRINGER

42

FORSLAG TIL KAMPAGNER
De to målgrupper er vidt forskellige, og vi anbefaler derfor to
forskellige kampagnestrategier.

Konkrete udfordringer
Vi tager udgangspunkt i, at der skal udvikles konkrete og
lavpraktiske udfordringer for hhv. gymnasieelever og børnefamilier.
Udfordringerne vil handle om at undgå eller mindske forbruget af
engangsemballage i en afgrænset tidsperiode.

Anbefalingernes grundlag
Anbefalingerne er baseret på borgernes forbrug af
engangsemballage samt test og videreudvikling af kampagneidéer
med målgrupperne.
43

KAPITEL 3.1
UDFORDRING FOR GYMNASIEELEVER
Der en række faktorer, som er værd at have for øje, når der skal udvikles en udfordring til gymnasieeleverne:

1. Gør det overskueligt

3. Hold det internt og på gymnasiet

Det er vigtigt for de unge, at udfordringen er
overskuelig i omfang og tid. Vi anbefaler derfor at
starte med at fokusere på enkelte typer emballage.

Eleverne motiveres af, at de kender modstanderne. Vi
anbefaler derfor en intern udfordring på et gymnasium.
Eleverne mener, det vil smitte af på deres privatliv.

2. Sæt en præmie på højkant

4. Det skal være fedt at være med

Gymnasieeleverne motiveres af et konkurrenceelement med en præmie (f.eks. festbilletter til hele
klassen) og et fair point-system.

Eleverne motiveres af point for positiv adfærd, dvs. at
undgå engangsemballage, frem for straf for negativ
adfærd. Vi anbefaler derfor et positivt pointsystem.
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GYMNASIEELEVER - KOMMUNIKATION

Ram de unge, hvor de er

Brug humor

Mange elever foreslår, at kommunikationen om
udfordringen foregår via gymnasiets platforme
(Lectio, Instagram, Snapchat, morgensamling).
Samarbejd eventuel med et elev- eller klimaråd*.
De mener, at de vil scrolle forbi kampagnen på
Facebook. Sociale medier kan benyttes som en
aktiv del af udfordringen, f.eks. til at dele
billeder, videoer og andet**.

Eleverne er meget
bevidste om deres
normprægede adfærd,
og ﬂere refererer til
antirygekampagnen “But
Why Smoke”***, som
netop spiller på sociale
normer.

Hvor får du typisk din
information fra?

64 pct. Instagram
73 pct. Facebook
Brug ungt sprog
Eleverne kender til konceptet om
udfordringer som ‘challenges’.

*Øregård Gymnasium har et miljøråd bestående af elever. **Inspireret af Nulskrald-projektet i Tvested (AVV, 2013). ***Sundhedsstyrelsen (2017-2020).
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GYMNASIE-’CHALLENGE’: FORSLAG 1

Undgå ‘single-use’ fra kantinen
Udfordringen handler om at undgå to-go-kaffekrus og andet
engangsemballage fra kantinen.
Kantinemedarbejderne fører point ved at registrere hver gang en
elev medbringer eget krus eller andet ﬂergangsservice.
Udfordringen er god og lavpraktisk mulig, og så kan eleverne
deltage og gøre en forskel diskret, hvis de ønsker det.
Lokation:
Varighed:
Konkurrence:
Point:
Præmie:

Internt på gymnasium
1 måned (f.eks. ﬁre konkurrencer på et år)
Klasse-mod-klasse
For at medbringe eget alternativ
Festbilletter til hele klassen
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GYMNASIE-’CHALLENGE’: FORSLAG 2

Fælles gym-vandﬂaske i glas
Udlever ved opstart efter sommer en genbrugelig vandﬂaske
til eleverne i glas. Bed evt. gymnasiet om selv at ﬁnansiere
den. Flasken skal have gymnasiets logo og plads til at skrive
navn på. Forbyd desuden salg af vandﬂasker i gymnasiets
kantine.
Lokation:
Varighed:
Konkurrence:
Point:
Præmie:

Internt på gymnasium
Hele året
Ingen, men et fælles projekt
Ingen
Ingen
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TESTPERSONER TIL ‘CHALLENGE’

Gør brug af ‘frontrunners’
som testpersoner
Vi anbefaler at række ud til elev- eller klimarådet på gymnasierne, hvor
ﬂere elever var interesserede i at indgå som testperson forud for en
fælles udfordring.
Det kunne f.eks. være at tilbyde en gratis ﬂergangskop og bede eleverne
om at anvende den i en måned, når de f.eks. handler kaffe i gymnasiets
kantine.
Få dem til at give jer løbende feedback på udfordringen, og bed dem
f.eks. om at lave en fotodagbog af gode og dårlige oplevelser med
udfordringen. Billeder kan anvendes i kampagnen efterfølgende.

Udlever en lækker
ﬂergangs-to-go-kop i
starten af forsøget,
eller endnu bedre, lad
testpersonerne vælge
designet selv.
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KAPITEL 3.2
UDFORDRING FOR BØRNEFAMILIER

Børnefamilierne peger på nogle centrale elementer, som der skal være fokus på i kampagnen:

1. Det skal handle om madpakker

3. Fokuser på ‘våde’ fødevarer

Forældrene mener, at udfordringen skal fokusere på
alle de typer emballager, der ﬁndes i madpakker, så
det bliver en udfordring for alle.

Udfordringen bør fokusere på, hvordan man
håndterer ‘våde’ fødevarer uden engangsemballage.
Det er især udskåret frugt og madder med makrel og
leverpostej, der gør det svært at undvære madﬁlm.

2. Lav en immateriel præmie
Forældrene opfordrer til en immateriel præmie, der
understøtter budskabet frem for at generere unødigt
affald; f.eks. en rundvisning på genbrugspladsen.

4. Tag udgangspunkt i børnene
Forældrene mener, at der er størst sandsynlighed for
at fange deres opmærksomhed gennem børnene.
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BØRNEFAMILIER - KOMMUNIKATION

Visualiser

Informer

Forældrene
mener, at ﬁlm og
billeder fungerer
godt, fordi det
gør budskabet
‘levende’, let
tilgængeligt og
nemt at dele med
andre.

Uddel en ‘onepager’
til børnene, der
informerer om
kampagnens fokus,
og som underbygger,
hvorfor det giver
mening at fokusere
på madpakkeemballage.

Vælg det
uperfekte

Hvor får du typisk din
information fra?

52 pct.
48 pct.

Aviser
Familierne motiveres af en
kampagne i øjenhøjde. Det
TV
kunne f.eks. være indblik i
andre familiers
udfordringer og løsninger,
Sænk pegeﬁngeren
som man kan spejle sig i.
Forældrene motiveres ikke af løftede
Undgå at fremstille en
pegeﬁngre og skræmmekampagner.
‘perfekthedskultur’.
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KOMMUNIKATION FORTSAT

Kommuniker
gennem børnene

Fokus på børn eller
forældrene?

Børnefamilierne
foretrækker, at kampagnen
kommunikeres ud gennem
skolerne eller
daginstitutionerne, enten
via undervisning eller
forældreintra (AULA).

En udfordring rettet mod forældrene
risikerer at ramme de forældre, der i
forvejen er mest engagerede.
En udfordring rettet mod børnene
risikerer, at børn fra uengagerede familier
udstilles og udskammes, når de fortsat
har stanniol, folie og fryseposer i
madpakken. Det er derfor vigtigt at sørge
for et fælles udgangspunkt for alle.

“Børnene er de
der små frø, som
du kan plante
viden hos, da de
bliver nysgerrige
og så bærer de det
med videre og
inspirerer deres
forældre”
(Mor til to, 41 år)
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UDFORDRINGENS RAMMER

Fokus på skolemadpakker
Vi anbefaler at fokusere på skolebørnene, da kampagnens
læringselement giver god mening på dette alderstrin.

Obligatorisk eller frivilligt
Hvis udfordringen gøres obligatorisk, rammer den ﬂest
mennesker. Det er dog vigtigt at være opmærksom på
socioøkonomiske forskelle mellem eleverne og fokusere på
at skabe så lige forudsætninger for deltagelse som muligt.

”Det kunne være fedt, hvis der
var fokus på, hvordan
madpakken kan pakkes ind
anderledes. Folk mangler idéer til
erstatningsprodukter”
(Mor til to, 42 år)
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UDFORDRINGENS RAMMER FORTSAT

Konkurrence eller ej?
Børnefamilierne foreslår, at udfordringen udformes som en
konkurrence, enten internt mellem klasserne på en skole
eller på tværs af skoler. De fastslår dog også, at en præmie
ikke er den primære motivator for at deltage.

Skab et fælles udgangspunkt
Det er vigtigt at sørge for, at alle er inkluderet og har
forudsætningerne for at deltage. Vi anbefaler derfor at
forære børnene et startkit med ﬂergangsemballage til
madindpakning, f.eks. bivokspapir og/eller bøtter.
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BØRNEFAMILIE-UDFORDRING: FORSLAG 1

Undgå ‘single-use’ i madpakken
Udfordringen fokuserer på at udfase engangsemballage i
skolemadpakken, både 10- og 12-maden.
Årets skolestart kan begynde med, at børnene som del af
undervisningen laver nogle stykker med bivokspapir, som kan bruges
til børnenes madpakker. De får en ﬂyer med hjem til forældrene, der
forklarer om anvendelse og rengøring. Og evt. hvordan man selv kan
lave produktet derhjemme. De får også en masse lavpraktiske råd og
idéer.
Lokation:
Varighed:
Konkurrence:
Point:
Præmie:

Internt på skolen
1 måned efter sommerferien
Klasse mod klasse
Ved at fremvise madkasse uden engangsemballage
Æren eller en rundvisning på Vestforbrændingen
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BØRNEFAMILIE-UDFORDRING: FORSLAG 2

Forbyd engangsemballage i
madpakker på hele skolen
Skoler kan frivilligt melde sig til udfordringen. Gentofte Kommune
stiller kommunikationsmateriale til rådighed. Forældre skal
orienteres om forbud forud for skolestart, ligesom de skal have
tilsendt lavpraktisk tips og tricks til nye måder at lave madpakker på.
Lokation:
Varighed:
Konkurrence:
Point:
Præmie:

Internt på skolen
Hele året
Ingen, skolen kæmper i fællesskab
Ingen
Besøg af borgmester, et sjovt oplæg eller lign.
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TESTPERSONER TIL UDFORDRING

Brug ‘normale’ børnefamilier som
testpersoner
Vi anbefaler at række ud til tre ‘normale’ familier til brug som
testpersoner forud for en fælles udfordring. Undgå zero-waste
front-runners, da børnefamilierne kan skal kunne visualisere, at forandring
også er muligt for dem.
Tilbyd dem et gratis madpakke-kit og bed forældrene om at anvende
kittet i en måned.
Få forældrene til at give jer løbende feedback på udfordringen, og bed
dem om at lave en fotodagbog af gode og dårlige oplevelser med
udfordringen. Billeder kan anvendes i kampagnen efterfølgende.

Udlever en lækker madkasse i metal, nogle ark
med bivokspapir og små metalbeholdere i
starten af forsøget til f.eks. tre børnefamilier.
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KAPITEL 3.2
KONKLUSION OG GENERELLE ANBEFALINGER
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GENERELLE ADFÆRDS-TIPS TIL KAMPAGNERNE

Udnyt
‘moment of
opportunity’
Der opstår et
moment of
opportunity, når der
sker ændringer i
konteksten. Udnyt
momentet ved f.eks.
at begynde
udfordringen efter
en sommer- eller
juleferie.

Sæt et
svært,
men
realistisk
mål
Hvis
udfordringen
skal motivere,
skal målet være
svært, men
realistisk at
opnå*.

Lav konkrete
adfærdsanvisninger

Brug
‘akupunkturdesign’

Udfordr
deltagerne i
én måned

For at undgå
handlingslammelse
bør kampagnen
indeholde konkrete,
positive adfærdsanvisninger frem for
negativt deﬁnerede
forbud.

Selv små indsatser
kan have stor effekt.
Start i det små og
gør det overskueligt.
Ellers risikerer I, at
målgrupperne slet
ikke kommer i gang.

Udfordringen skal
være lang nok til at
deltagerne kan danne
nye vaner og rutiner,
men kort nok til at den
er overskuelig. Den
kan altid forlænges.

*Ifølge målsætningsteori (Locke & Latham 2002) motiverer svære mål mere end nemme mål, hvis de er klare og realistiske. Det handler derfor om at ramme den rigtige balance.
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KONKLUSIONER

Ønsker Gentofte Kommune at nedbringe
mængden af engangsemballage blandt
gymnasieelever, bør de …
●
●
●
●
●

Anerkende, at de ﬂeste elever starter på bar bund
Lave en målrettet indsats mod gymnasiet
Lave materiale-fokus på vandﬂasker, stanniol, fryseposer
og plastfolie
Erkende, at sociale normer fylder, og det kan være
grænseoverskridende at starte alene
Tale ind i gymnasieelevernes åbne og positive indstilling
for at komme i gang med omstillingen til ﬂergangsservice

Ønsker Gentofte Kommune at nedbringe
mængden af engangsemballage blandt
børnefamilier, bør de …
●
●
●
●

Anerkende, at mange allerede har forsøgt sig
med ﬂergangs-emballage
Særligt hjælpe familierne med indspark til
våde fødevarer i børnenes madpakker
Tale ind i den materiale-forvirring, der
eksisterer
Give lavpraktiske løsningsforslag i øjenhøjde

Overordnet konklusion: Affaldsforebyggelse er stadig et helt nyt emne for både
børnefamilier og gymnasieelever. Målgrupperne tænker fortsat meget engangsemballage som
værende plast, ligesom de hovedsageligt fokuserer på genanvendelse frem for forebyggelse.
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