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SUMMARY
Denne rapport er udviklet af The Nudging Company for Miljøstyrelsen. Rapporten er inddelt i tre dele.
I rapportens første del undersøges omfanget af problemet med letvægtsplastikposer i naturen. Det sker
gennem kvalitative interviews med ni eksperter udvalgt i samarbejde med Miljøstyrelsen og gennem
research og indsamling af relevante artikler og rapporter. Konklusionen er, at udfordringen med
letvægtsplastbæreposer ikke er særlig stor i Danmark. Det skyldes dels indførelsen af afgifter på poser i
1990’erne, dels at vi i Danmark har et effektivt affaldssystem, som er med til at sikre, at plastikposer
sjældent ender i naturen.
Interviews og research blotlægger også anden nyttig viden. Blandt andet, at langt størstedelen af poserne
findes i dagligvarehandlen, og at butikkerne – udover at tjene penge på poserne – ser det som en vigtig
service at kunne tilbyde kunderne dem. Flere butikker vil gerne sende miljørigtige signaler, men som
produkt er plastikposen af lavinteresse og svær at bruge i branding-øjemed. Interviews og research gør
det også klart, at der de seneste år er kommet et stigende fokus på konsekvenser af plast i naturen. Viden
og beviser på konsekvenser er endnu begrænsede, men kampagner om mikroplast i fx kosmetik og
karklude og videoer med fisk, fugle og skildpadder, der er fanget i plastaffald, har skabt mere fokus på
udfordringen end tidligere.
Anden del af rapporten bygger på kvalitative feltstudier med fokus på det forbrugersegment, vi kalder
convenience-segmentet. Mere konkret bygger den på observationer af forbrugernes adfærd i tre
dagligvare- og specialbutikker samt fotoobservationer, hvor 13 forbrugere har taget billeder og noter af
deres adfærd i fem dage. Og konklusionen er, at der bør arbejdes med økonomiske incitamenter og
planlægning, hvis det skal have en effekt på forbrugernes adfærd.
Resultaterne af de kvalitative feltstudier viser nemlig, at planlægningen af et indkøb har stor betydning
for, hvor mange poser vi køber, især i dagligvarebutikkerne. De fleste forbrugere ved godt, at de burde
medbringe en pose hjemmefra, men enten glemmer de det, eller også køber de en ekstra pose. I
specialbutikkerne er poserne oftest gratis og en service, kunderne forventer at få. En pilottest fra Matas
viser, at antallet af poser kan begrænses væsentligt ved at tage penge for dem. En sådan løsning kræver
dog, at alle specialbutikker vil være med, så poseprisen ikke bliver en konkurrenceforvridende faktor.
Billederne fra forbrugerne viser, at mange letvægtsplastbæreposer ender hjemme i skraldestativet, ikke i
naturen. De viser også, at fryse- og lynlåsposer er populære i hjemmene og bliver brugt hyppigt.
I rapportens tredje del præsenteres et oplæg til forskellige elementer i en kommende kampagne baseret
på en facial coding-test, hvor vi har testet forskellige budskaber og tone of voice. Testen viser, at
forbrugerne reagerer mest hensigtsmæssigt, når der spilles på økonomi og planlægning af indkøb, og at
det tager noget ’fortælletid’ at udløse en ønsket reaktion. Vores anbefaling er derfor at basere kampagnen
på fortællinger bygget på nudging-principperne loss aversion og planlægningsintention. Desuden kan man
arbejde med at forpligte målgruppen ved selv at byde ind med fortællinger om korrekt adfærd.
Med interviews, research og undersøgelser in mente peger vi også på, at det er vigtigt, at en kampagne for
at begrænse brugen af letvægtsplastposer ikke genererer mere affald og plastik. Og at der er mange
potentielle samarbejdspartnere at tage kontakt til – og mange trends, kampagnen kan hægtes op på.
Bagerst i rapporten har vi samlet et katalog med ideer, der kan supplere en eventuel kampagne.
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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Der er de senere år kommet et øget fokus på den skadelige miljøbelastning af plastbæreposer i naturen. I
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv står der:
”Det aktuelle forbrugsniveau for plastbæreposer i EU fører til store mængder henkastet affald og ineffektiv
ressourceanvendelse, der forventes at stige, hvis ikke der gribes ind. Henkastning af plastbæreposer medfører
miljøforurening og forværrer det udbredte problem med affald i vandområder, hvilket truer vandøkosystemer
over hele verden.” 1
Det er særligt letvægtsplastbæreposer, der volder problemer, og i flere europæiske lande har man derfor
taget konsekvensen og forbudt de tyndvæggede poser, som ofte har et kort liv og i mange tilfælde ender
som forurening i natur- og vandmiljøer. Miljøstyrelsen har på baggrund af viden og erfaring fra EU bestilt
en kortlægning af problemets omfang i Danmark, forbrugernes adfærd og et oplæg til kampagnelementer
til en fremtidig kampagne, der har til hensigt at begrænse brugen af letvægtsplastbæreposer.

Hvordan står det til i Danmark?
I Danmark har vi ikke noget forbud. Men vi har heller ikke særlig stor viden om problemets omfang eller
forbrugernes holdning til og adfærd omkring plastikposer. Det vil denne rapport ændre på med grundig
research og adfærdsteori som fundament for en række undersøgelser. For vi tror på, at vi kan skubbe til
menneskers handlemønstre, hvis vi forstår deres adfærd og rationaler – og arbejder med dem.
Rapporten bygger på et projekt i tre etaper, der har haft til formål at undersøge, hvordan det står til med
plastikbæreposeforbruget i Danmark.
1. Først afdækker vi feltet kvalitativt og præsenterer viden indsamlet gennem research og
ekspertinterviews om plastbæreposer med en vægtykkelse på 15-50 mikron.
2. Så zoomer vi ind på forbrugernes adfærd, når det gælder plastbæreposer, og fremlægger nyttig
viden om de dagligdagssituationer, der har størst effekt på problemstillingen.
3. På baggrund af indsigter fra de to første etaper fremlægger vi derpå et kampagnekoncept, der skal
begrænse brugen af (letvægts)plastikbæreposer.
Til sidst supplerer vi med et idékatalog, som rummer indsigter og pointer, der som udgangspunkt ikke er
tænkt som en del af kampagnen. Det giver gode idéer til, hvordan man kan begrænse brugen af
plastikposer – udover at forsøge at ændre forbrugernes adfærd i de dagligdagssituationer,
kampagnekonceptet har fokus på.

God læselyst!

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0720&from=DA
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METODER OG OPBYGNING
DEL 1: RESEARCH OG EKSPERTVIDEN
Rapportens første del er en kvalitativ kortlægning af feltet og problemets omfang. Vi har interviewet ni
eksperter, der alle arbejder med plastikproblematikken til dagligt. De er eksperter på hver deres måde, og
de repræsenterer alle dele af branchen. Eksperterne har forskellige baggrunde og syn på problematikken,
hvilket vi vil forsøge at udfolde. Ekspertpanelet består af:
• Benny Steen Rasmussen, Hold Danmark Rent

• Signe Frese, COOP

• Jakob Clemen, Plastindustrien

• Rasmus Jakobsen, Den Blå Planet

• Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv

• Anne Aittomaki, Plastic Change

• Jacob Strand, Aarhus Universitet

• Sine Beuse Fauerby, Danmarks

• Lars Milner, Scanlux Packaging

Naturfredningsforening.

De oplysninger, vi fremlægger i denne del af rapporten, har vi fra vores interviews – suppleret med de
sparsomme undersøgelser, der findes på området. Der er således ikke tale om evidensbaseret viden, men
mere om en kritisk diskussion, hvor vi forsøger at bevæge os godt rundt om emnet. Denne tilgang er valgt,
fordi der ikke findes særlig meget forskning om forbrugernes brug af poserne og de miljømæssige
konsekvenser af plastik i naturen.

DEL 2: ANALYSE AF BARRIERER
I anden del af rapporten dykker vi ned i udvalgte dagligdagssituationer, hvor forbrugerne interagerer med
plastikposer. Vi har anvendt to typer kvalitative feltstudier til at indfange og forstå disse situationer og
forstå, hvilke barrierer der er for at begrænse plastbæreposeforbruget: Et etnografisk feltstudie af
forbrugernes adfærd i tre udvalgte butikker samt fotoobservationer, som dokumenterer
posehåndteringen i hjemmet.
I det etnografiske feltstudie har vi udvalgt og undersøgt adfærden på tre forskellige lokationer: Super
Brugsen, Silvan og Matas. Dagligvarehandlen er interessant som lokation, fordi mængden af poser er
størst her. Specialforretningerne er interessante, fordi poserne ofte er gratis i disse butikker, og
tilegnelsen derfor typisk foregår automatisk uden en aktiv stillingtagen til behovet. Vi har valgt Silvan og
Matas, fordi de har hver deres posestrategi: I Silvan er man begyndt at tage penge for posen, mens man i
Matas udleverer posen gratis.
Fotoobservationerne fungerer som et supplement til det klassiske feltstudie. Metoden giver os mulighed
for at følge forbrugerne i deres privatsfære. I fem dage har 13 forbrugere sendt os billeder af og
refleksioner over deres forbrug af plastikposer i hjemmet. I alt blev de stillet 11 opgaver, og
undersøgelsen blev afsluttet med et interview med hver deltager.

DEL 3: OPLÆG TIL KAMPAGNEKONCEPT
I rapportens tredje del præsenterer vi vores oplæg til kampagnekoncept. Vores anbefalinger til
kampagnen bygger både på viden fra projektets første faser, men er også udviklet på baggrund af en
adfærdstest – en ’facial coding test’, hvor vi har målt 15 personers følelsesmæssige engagement i
forskellige fortællinger og budskaber. Testen er bygget op omkring to fortællinger af ca. tre minutters
varighed, hvor vi har indarbejdet forskellige adfærdsteoretiske principper. Ved hjælp af en særlig
software har vi målt deltagernes følelsesmæssige opstemthed på fortællingernes budskaber gennem
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deres ansigtsudtryk. Vi har valgt denne tilgang for at trykprøve vores kampagnebudskaber forud for
udviklingen af det endelige kampagneoplæg. Testen er altså ikke repræsentativ, men kan i højere grad
give en pejling af forskellige budskabers virkning. Hver session er fulgt op af en kvalitativ mapping, hvor
den enkelte deltager satte ord på sin oplevelse af budskaberne.
Det endelige kampagnekoncept er justeret i forhold til testen og hviler på en grundlæggende
kommunikationsfaglig indsigt i de aspekter, der indgår i konceptet. Oplægget består af anbefalinger til
målgruppe, budskaber, tone of voice, medier, kanaler, aktiviteter og samarbejdspartnere.

DEL 4: IDÉKATALOG
Rapportens sidste del er vores egen tilføjelse til Miljøstyrelsens oplæg. Her har vi samlet en række gode
ideer fra research og interviews med eksperter, forbrugere og testpersoner, der ikke rammer ind i en
kampagne målrettet forbrugeradfærd. Ideerne kan anvendes som supplement til en kommende kampagne
eller som selvstændige tiltag.
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DEL 1
RESEARCH OG EKSPERTVIDEN
I rapportens første del kortlægger vi feltet, aktørerne og problemets omfang. Formålet med denne del af
rapporten er at blive klogere på, hvor stort poseproblemet er i forhold til vores nabolande i EU, og hvem
aktørerne er, og indsigterne fra denne del har guidet os i næste del, hvor vi undersøger barriererne for at
begrænse plastbæreposeforbruget i Danmark. Kapitlet er inddelt i fem temaer, som afspejler
hovedpointerne fra vores interviews med de ni eksperter. De fem temaer er:
1.
2.
3.
4.
5.

Problemets omfang
Plastikbæreposen som ressource
Butikkernes ansvar
Forbrugerne
Konsekvenser i natur og miljø.

1. PROBLEMETS OMFANG
Det første tema handler om projektets genstand: De tynde plastbæreposer, som har en vægtykkelse på
mellem 15 og 50 mikron. Hvilke poser er der tale om? Hvor findes de? Hvad kendetegner disse poser? Og
hvor stort er problemet med poserne i Danmark i forhold til vores nabolande i EU? Denne kortlægning af
problemets omfang danner baggrund for, hvor vi kigger hen i vores feltstudier og fotoobservationer, og
hvad kampagnen sigter efter.

Plastikbæreposerne er ikke et særlig stort problem i Danmark
Problemet med plastikbæreposerne er ikke særlig udbredt i Danmark. Det er alle eksperterne enige om.
De har i flere interviews sået tvivl om, hvorfor fokus på netop denne type plastikposer er nødvendigt.
Danmark betegnes som et mønsterland, når det kommer til at begrænse brugen af plastikposerne. Ifølge
ekspertpanelet anvender danskerne i gennemsnit 80-85 poser om året, hvilket ligger under det
benchmark, EU har sat for 2019 på 90 plastikposer pr. indbygger. Det underbygges af tal fra EU, hvor det
også fremgår, at danskerne i højere grad end vores nabolande genbruger plastikbæreposerne. 2 EUKommissionen kommer i løbet 2017 med en beregningsmetode til, hvordan medlemslande skal årsopgøre
poseforbruget. Poseforbruget er i en vis grad afhængigt af konjunkturer, og et højere forbrug i Danmark
generelt vil således også kunne afføde en stigning i forbruget af plastikposer – eller et fald, når der er tale
om lavere forbrug.
Det forbilledlige lave forbrug af plastikposer skyldes i høj grad, at butikker tager penge for poserne, men
det skyldes også de emballageafgifter, der blev indført i starten af 90’erne. De har sikret et relativt stabilt,
lavt salg af poser frem til i dag. Både afgifter og regulering af forbruget af plastbæreposer via betaling i
butikkerne anses som effektive værktøjer, som kan få en vis betydning for at overholde EU's 2025målsætning om et forbrug på max 40 poser pr. indbygger pr. år. Eksperterne er dog uenige om, hvad der
skal til, for at disse incitamenter får den fornødne effekt frem imod 2025.

2

http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-room/20150328STO38904/eu-vil-begr%C3%A6nse-brugen-afplastikposer-for-at-sk%C3%A5ne-milj%C3%B8et
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Den danske afgiftsregulering af poser omfatter poser, der kan rumme over fem liter og har hank eller er
forberedt til hank. Således falder affaldsposer uden for kategorien, ligesom stof- og presenningsposer
defineres som tasker og derfor heller ikke er omfattet af afgifter og regler.

Cirka 90 % af alle plastbæreposer er mellem 15 og 50 mikron
Genstanden for dette projekt og den efterfølgende kampagne er plastikbæreposer på 15-50 mikron for at
leve op til Emballagedirektivets krav om, at medlemsstaterne skal planlægge en informationskampagne
inden udgangen af 2016. Ifølge vores ekspert Lars Milner, som har været kommerciel leverandør af poser i
over 20 år, er dette en bred posedefinition, som rummer op mod 90 % af alle plastbæreposer, der er i
omløb i Danmark. Det er erfaringen fra hans egen virksomhed, som ifølge ham følger de generelle
tendenser her i landet. Kun få af de plastbæreposer, vi har at gøre med i dagligdagen, er tykkere. Et
eksempel på en plastbærepose, der er overdimensioneret i forhold til, hvad den kan indeholde, er den
store plastbærepose fra Netto. Den har en vægtykkelse på ca. 70 mikron i modsætning til fx en standard
plastbærepose fra Magasin, som har en vægtykkelse på ca. 40 mikron. Store poser i andre supermarkeder
er dog knap så tykke som Nettos og er derfor også genstand for den kommende kampagne.
Poserne findes i dagligvarehandlen
Vores undersøgelse viser, at langt størstedelen af poserne findes i dagligvarehandlen. Vores eksperters
bedste bud er, at 75-80 % af poserne bliver solgt i supermarkederne, hvor mange kunder køber en
plastbærepose til deres indkøb. Den resterende fjerdedel tager kunderne med sig fra specialbutikker som
fx tøjbutikker, byggemarkeder, apoteket, slagteren, grønthandleren og lignende. Forskellen på forbruget
af poser i dagligvarehandlen og specialbutikkerne er, at man i specialbutikker ofte får posen gratis i
forbindelse med et køb, hvorimod forbrugeren i supermarkedet selv betaler for posen. Den pointe er
vigtig i forhold til udvælgelsen af lokationer for feltstudiet, da den kan have betydning for både den
nuværende adfærd og de virkemidler, der kan tages i brug for at begrænse forbruget af poserne.
Kun en meget lille del af poserne i målgruppen er dem, eksperterne kalder ’grønthandlerposen’ eller
’Middelhavsposen’. Disse poser er langt mere populære i Sydeuropa, hvor poserne også skaber problemer
i naturen pga. ineffektiv og utilstrækkelig affaldshåndtering. Denne posetype har vi derfor valgt ikke at gå
videre med som en del af feltstudierne.

Alternativer til plastikbæreposen er ikke en løsning
Uden undtagelse råder eksperterne til, at projektet og kampagnen ikke sigter mod at erstatte
plastikposerne med bioposer eller tykkere plastikposer. Bioposen er et godt alternativ til lande, som har
problemer med plastikposer i naturen, men da problemet er meget begrænset i Danmark, er der ingen
grund til at spejde efter sådan en løsning. Ifølge Jakob Clemen fra Plastindustrien er bioposerne ikke
attraktive, da en ujævn nedbrydning i naturen kan resultere i øget udledning af mikroplast, og
miljøtrækket er ikke nødvendigvis bedre end på almindelige poser. Ifølge Jakob Zeuthen fra Dansk
Erhverv, har Kommissionen varslet en konsekvens- og LCA-analyse af at omstille til biobaserede
plastmaterialer.
Generelt efterspørger alle eksperterne mere viden om livscyklusanalyser af forskellige alternativer til de
plastikposer, der er i målgruppen. Det kan fx være stofmuleposen, som muligvis kræver mange ressourcer
at producere. Papirsposer kan være fyldt med lim og kan derfor være vanskelige at genanvende med et
miljømæssigt positivt resultat. Plastikposer af regenerat kræver ressourcer at vaske og genanvende. Det
må være LCA’er på poserne, der kan være med til at vise vejen for eventuelle alternativer til plastikposen.
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2. PLASTIKBÆREPOSEN SOM RESSOURCE
Det andet tema, der er blevet tydeligt i vores undersøgelse, er plasten som ressource. Dette tema handler
om tre ting: Hvad skal der til for at bibeholde materialer i cyklus? Hvor kan man sætte ind i
affaldshierarkiet? Og hvordan går det med den korrekte afskaffelse af plastikbæreposerne i Danmark?
Teamet svarer på, om en kommende kampagne skal målrettes mod korrekt afskaffelse af poserne eller
begrænsning af brugen af plastikposer.

Plastikposerne ender i forbrændingsanlægget – ikke i naturen
I Danmark har vi et effektivt affaldshåndteringssystem, og vores eksperter er enige, når det kommer til
posens afskaffelse: Den ender på forbrændingsanlægget, ikke i naturen. Både betalingen i
dagligvarebutikkerne og afgiften på poserne, som vi behandlede i forrige tema, og den effektive
affaldshåndtering bliver fremhævet som det, der gør Danmark til et foregangsland inden for begrænsning
af plastikbæreposer i naturen. Posen bliver brugt til at bære varer hjem. Herefter ender den før eller siden
ofte som affaldspose og dermed på forbrændingsanlægget.
Hold Danmark Rent har netop lagt sidste hånd på en kortlægning af, hvilke affaldstyper der findes i naturog bymiljø. Og undersøgelsens resultater underbygger eksperternes udtalelser: Det er de store mængder
’to go-poser’ af papir, der hyppigst ses i naturen, ikke plastikbæreposen:
”… størstedelen af de 21 % stort plastaffald er plastfolie. Plastposer udgør således en overraskende lille andel af
det samlede plastaffald, der er blevet optalt.” (Hold Danmark Rent 2016: 35)
Vores vurdering er derfor også, at kampagnen i højere grad skal fokusere på at begrænse poseforbruget
end på at oplyse borgerne om korrekt brug og bortskaffelse af plastikposerne.

”Plast er vores hovedpine”
Når plastikposer er på dagsordenen i interviews, afføder det naturligt en snak om udfordringen med plast
og emballage generelt. Især Danmarks Naturfredningsforening efterspørger mere innovation og cirkulær
tænkning i designet af emballager, så plasten kan holdes i kredsløb. Også COOP mener, at industrien er
for langt bagefter i forhold til de stigende miljøkrav, forbrugerne stiller til produkter. Og der er generelt
enighed om, at det halter med genanvendelsen af det bløde plast fra fx plastikposer. Kun meget få
kommuner indsamler plastfolie hos borgerne, og meget af det ender alligevel på forbrændingsanlægget.
Andet ender på behandlingsanlæg i udlandet. Fra Plastindustrien lyder det, at ressourcestrategien ikke i
høj nok grad har taget højde for industriens krav til den indsamlede plast. Det er ikke rent nok, og der er
ikke nok af det. Når plasten indsamles sammen med husholdningsaffaldet er det ofte forurenet, hvilket
gør det ressourcekrævende at rengøre og oparbejde. Det indsamlede plast fra husholdningerne kan ikke
hamle op med den kvalitet og de mængder af plastfolie, industrien kan få fra fx landbruget. Det er både for
svært at rengøre og afsætte, som det ser ud nu. Det betyder, at prisen stiger, og det genanvendte plast
derfor har svært ved at konkurrere med jomfruelige materialer. Og så er det omkostningstungt for
kommunerne at drive indsamlingsordningerne. Genanvendelse af plastikposer fra husholdninger er en
mere langsigtet strategi, der både kræver større mængder, bedre kvalitet og flere anlæg, der kan
håndtere folien.
Skal vi forebygge, genbruge, genanvende eller brænde poserne?
I vores interviews har vi vendt og drejet, hvor det giver mening at sætte ind i forhold til problematikken
omkring bæreposerne. Hvis vi tager udgangspunkt i affaldshierarkiet, så ender langt størstedelen af
plastikposerne deres liv på forbrændingsanlægget. Men hvis plastressourcerne skal holdes i cyklus
11

længere, er der behov for at tænke nye løsninger både inden for genanvendelse på den længere bane og
inden for genbrug og forebyggelse. Især de to sidste er interessante, når vi arbejder med at flytte på
forbrugernes adfærd, fordi det er reelle adfærdsproblematikker. Eksperterne har også masser af ideer til
løsninger, som sigter mod mere bæredygtighed og cirkulær økonomi, som fx pantsystem for poser. Denne
idé er dog også forbundet med nogle udfordringer ift. både kvalitet og administration. Dansk Erhverv
fremhæver, at det, at man pålægger plastafgiften på alle typer af plastikbæreposer – også den man
genanvender og cirkulerer i et pantsystem – er en barriere for at indføre pantsystem for plastbæreposer.

3. BUTIKKERNES ANSVAR
Det tredje tema handler om butikkerne. Det er her, forbrugerne anskaffer de mange plastikposer, og det
er derfor også centralt at forstå, hvad der her er på spil. En viden, vi senere anvender til at kvalificere
feltstudierne.

Dagligvarebutikkernes handlerum
Det er ikke en forretningshemmelighed længere, at supermarkederne tjener penge på, at forbrugerne
køber nye poser, når de handler ind. Som en af eksperterne nævnte, er plastikbæreposerne en vigtig
varegruppe. Og til trods for de høje afgifter er der altså penge at tjene på posesalget. 3 Derfor er det svært
at se, hvorfor dagligvarebutikkerne skal gå med i kampen for at begrænse salget af poserne. Det betragtes
som en vigtig service at kunne tilbyde kunder en pose, så de kan transportere varerne sikkert hjem. Som
Signe Frese fra COOP kommenterer, så ville kunderne blive utilfredse, hvis poserne forsvandt fra hylden
under kassebåndet. Som vi skal se nærmere på i næste tema, er convenience vigtigt for forbrugerne, og
mange køber plastikbæreposer i forbindelse med deres indkøb.
Selvom nogle af forbrugerne i dag efterspørger mindre emballage, og der de seneste år er åbnet et par
emballageløse supermarkeder, så er det stadig kun et meget lille segment, der handler disse steder. Hvis
der skal rykkes på dagligvarehandlens salg af poser, er der behov for at give butikkerne nogle gode
incitamenter til at skubbe forbrugerne i retning af en mere ønsket adfærd. Denne dagsorden er Dansk
Erhverv interesseret i at bidrage til ved at få de fire-fem store interessenter i Danmark samlet og tale om
mulighederne for positive og miljørigtige brandingstrategier – fx pantsystemet, som dog har en længere
tidshorisont, da det bl.a. vil kræve omlægning af afgiftsreglerne.

Kan en plastikbærepose sende miljørigtige signaler?
COOP tager allerede initiativ til at gøre posen mere bæredygtig, og generelt er COOP langt fremme, når
det kommer til miljørigtig adfærd. Fx er COOP-poserne produceret af en stor mængde genbrugsplast.
Sine Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening mener dog ikke, at genbrugsplasten er en
holdbar løsning, da den stadig ender i forbrændingsanlægget i sidste ende. En bæredygtig løsning må i
højere grad have fokus på den cirkulære tanke, hvor poserne holdes i kredsløb. Det regenererede plastik
til poserne kræver også en del ressourcer at indsamle og rense, som også skal regnes med i det endelige
CO2-regnskab, kommenterer Lars Milner.
Fra andre af eksperterne hører vi også, at mange butikker gerne vil sende et miljørigtigt signal. Det
hænger typisk tæt sammen med en brandingstrategi. Fx kan det sende et miljørigtigt signal at anvende
forskellige typer af bioposer, men som tidligere beskrevet er det ikke en særlig attraktiv og bæredygtig
løsning på de udfordringer, vi ser i Danmark. De bionedbrydelige poser skabes ved at tilsætte et additiv til
3

Ud fra beregninger foretaget af vores ekspert Lars Milner, tjener butikkerne 0,51-2,23 kr. for små poser og 0,92-2,38 kr.
for store poser. Udregningen tager højde for salgspris, kostpris, moms og afgift på poser fra Netto og Irma.
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folien, som ikke har den store nytte, når posen ender på forbrændingsanlægget eller som genanvendt
plast. De biobaserede poser kan tære på de knappe fødevareressourcer og er derfor heller ikke
nødvendigvis et attraktivt alternativ.
Butikkerne konkurrerer bl.a. på services. Her er plastikposen ifølge COOP ikke et konkurrenceparameter,
men et lavprioritetsområde, som følger markedet. Posen har ikke en god fortælling, som skaber merværdi
hos kunderne. Den kan ikke brandes i samme omfang som en oksesteg fra en lokal, økologisk bondegård.

4. FORBRUGERNE
Det fjerde tema handler om hovedmålgruppen for hele projektet: Forbrugerne. Selvom vores eksperter
ikke nødvendigvis er eksperter på forbrugeradfærd, har vi også brugt interviewene til at indkredse
målgruppen forud for feltstudierne, så vi dykker ned kvalitativt dér, hvor den uønskede adfærd er mest
udbredt.

Det skal være nemt at gøre det rigtige
Der er udbredt enighed om, at det er convenience-segmentet, som er den mest centrale målgruppe, når
det kommer til forbrugerne. Det er dem, der gerne vil gøre det rigtige, hvis det blot er det nemmeste valg.
Dansk Affaldsforening har lavet en omfangsrig kortlægning af segmentet, som vi vender tilbage til i tredje
del af rapporten. Her fremgår det blandt andet, at convenience-segmentet tænker på miljøet og gerne vil
gøre det rigtige, men at det ikke må være en ørkenvandring at træffe de miljørigtige beslutninger (Dansk
Affaldsforening 2013). Benny Steen Rasmussen peger på, at Hold Danmark Rent i deres landsdækkende
undersøgelse med over 1.500 interviews også udråber convenience-segmentet og heriblandt især de
unge som den væsentligste målgruppe (Hold Danmark Rent 2016: 8).
Vi kan altså ikke forvente, at forbrugerne bruger energi på at skelne mellem tykke og tynde poser ved
kassebåndet og at overveje, hvilken betydning posevalget har for miljøet. Vi kan heller ikke fjerne
poserne, for det vil forringe den service, forbrugerne forventer og medføre flere ødelagte varer.
Men hvad skal der til for at påvirke dette segment? Udover tilgængelighed peger vores interviews på, at
økonomien er en af de væsentlige parametre. En hurtig hovedregning viser, at en gennemsnitlig
børnefamilie vil kunne spare 1500-1750 kr. om året ved at medbringe poser hjemmefra til indkøbsturen. 4
Undersøgelsen fra Hold Danmark Rent viser, at man også kan påvirke forbrugerne ved at tale til deres
følelser. Der er altså flere potentielle indgange til at flytte på forbrugernes adfærd, men først og fremmest
handler det om at gøre det nemt. Vi behandler convenience-segmentet som målgruppe mere
dybdegående i rapportens tredje del: Oplæg til kampagnekoncept.

Stigende interesse for plast pga. mediedækning
Både fra Plastic Change og Den Blå Planet hører vi, at der er en stigende interesse for
plastikproblematikken, efter der er kommet fokus på emnet i medierne. Debatten om mikroplast i
kosmetik og karklude er noget, der rammer den overvægt af kvinder, der findes i convenience-segmentet.
Mikroplast i kosmetik og karklude er ikke de største syndere set i forhold til mængder, men det giver et
udgangspunkt at tale ud fra, som skaber fokus omkring udfordringerne med plastik i naturen. Den
stigende interesse for mikroplast kan muligvis også give den senere kampagne større opmærksomhed, da
der allerede er skabt en forståelse af problemet som platform.
4

Regnestykket tager udgangspunkt i en typisk børnefamilie, som køber ind fire gange om ugen og køber tre poser
hver gang til 2,5 kr. stk. = 1.560 kr. Handler de i fx Irma eller Kvickly, koster de store poser lidt mere.
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5. KONSEKVENSER I NATUR OG MILJØ
Det sidste tema behandler de konsekvenser, det har, når plasten ender i natur og have i stedet for i
skraldespanden. Temaet vil forsøge at behandle og perspektivere det stigende fokus, plastaffald i naturen
har fået i både forsknings- og medieverdenen.

Hvordan ender plast i naturen og havet?
Hvor der tidligere har været stort fokus på miljøfarlige og herunder hormonforstyrrende stoffer inden for
overvågning og forskning, er der inden for de seneste ti år kommet stigende fokus på og interesse for
forekomst og miljøpåvirkninger af plastaffald i havmiljøer og affaldets skæbne. Det skyldes blandt andet,
at der er sket en verdensomspændende stor spredning af plastaffald i havmiljøet, som også kan kædes
sammen med en kraftig global stigning i produktionen og forbruget af plast. De danske undersøgelser, vi
har haft adgang til, viser også, at plast udgør 48-84 % af det affald, der er fundet på strande ifm.
overvågning af marint affald her i Danmark (Strand m.fl. 2016).
Ifølge Jakob Strand, seniorforsker ved Aarhus Universitet, stammer affaldet på de danske strande både
fra en række land- og havbaserede kilder. Tab af plastaffald fra forskellige aktiviteter på havet omfatter
bl.a. tab fra professionelt fiskeri, hvor fx garn og tovstykker af plast kan gå i stykker, og handsker og
fiskekasser m.m. kan gå tabt. Derudover kan der også fra skibstrafikken generelt være udsmid af mere
dagligdags ’kabysaffald’, hvor bl.a. plastemballager utilsigtet kan indgå. Derudover kan plastaffald også
komme fra rekreative aktiviteter, som foretages på vandet, fx i forbindelse fritidsbåde, strandjagt og
lystfiskeri.
Af landbaserede kilder kan nævnes et utal af aktiviteter, hvor plastaffald kan blive tilført havet ved bl.a.
ferskvandsafstrømning eller med vinden. Spildevandsudledninger kan også være en mindre kilde til
plastaffald, når der opskyllet på strandene findes vatpinde, tamponrør og andet sanitært plastaffald.
Derudover kan affaldet komme fra aktiviteter direkte på kysten, fx fra strandgæster, der kommer med
picnickurve med madpakker, drikkevarer og ispapir. Alt det affald, der efterlades efter en dag på stranden,
ender på stranden eller i havet. På stranden er problemet meget adfærdsrelateret, og det er også tydeligst
på de mest velbesøgte turiststrande.
Sidst skal også nævnes muligheden for, at ekstreme vejrforhold kan have en væsentlig betydning for
forekomst af affald i havet. I en dansk kontekst kan kraftige stormvejr og nedbørshændelser bidrage med
større utilsigtede tab af plastaffald til miljøet, fx i forbindelse med overløb fra renseanlæg,
oversvømmelser af kystnære områder og større vindbåren transport af affald fra land. Fra andre lande er
det veldokumenteret, at ekstreme vejrhændelser som tsunamier og orkaner kan være med til at
transportere enorme mængder af affald ud i havet.

Skelnen: Mikro- og makroplast
Når vi taler om plast i naturen, skelnes der mellem to typer: Den synlige plast (makroplast) og de
mikroskopiske, nærmest usynlige, plaststykker (mikroplast). Den synlige plast er ofte den, vi ser i
YouTube-videoer, hvor skildpadder, havfugle og fisk bliver fanget i flydende plaststykker, og
undersøgelser viser, at de også spiser plastikposer og andet plastaffald. Ny forskning tyder også på, at
havfugle potentielt kan blive tiltrukket af duftstoffer, der binder sig til plasten, og derfor indtager plast,
når de plukker efter føde i havoverfladen. Forskningen kan endnu ikke påvise, at plast i havet har alvorlige
konsekvenser for hele populationer, men makroplasten gør ofte indtryk på forbrugerne, fordi
konsekvenserne er synlige – fx når vi ser en skildpadde få opereret et sugerør ud af næsen.
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Mikroplast ved vi langt mindre om, og konsekvenserne af de små, nærmest usynlige plaststykker er stadig
på forskningsstadiet. Mikroplast kan defineres som enten makroplast, der forvitrer med tiden og bliver til
mikroskopiske plaststykker (sekundær mikroplast), eller som mikroskopiske plaststykker, der er
produceret af mennesker på land (primær mikroplast) og skyllet ud i havet. Det kan fx være rester fra små
plastpartikler tilsat kosmetikprodukter, fra slitage af bildæk, gummisko og kunstgræsbaner eller
udvaskning af plastfibre fra tøj, karklude m.m. (Miljøstyrelsen 2015). Da plast er en fælles betegnelse for
mange materialer, overvejes det, om man kan skelne mellem god og dårlig plast, hvor dårlig plast kan
indeholde toksiske stoffer eller på anden måde udgøre en større risiko for miljøet.

Hvordan står det til i Danmark?
Som tidligere nævnt er vi i Danmark gode til at smide vores affald i skraldespanden. Det betyder også, at vi
ser væsentlig mindre affald på de danske strande, end man ville gøre ved fx Middelhavet.
Jakob Strand er med i et overvågningsprojekt, hvor forekomst og sammensætning af affald på udvalgte
danske strande overvåges, og affaldet optælles (Strand m.fl. 2016). Resultaterne viser, at der ved mindre
besøgte strande i Østersøområdet generelt forekommer mindre affald end ved tilsvarende strande ved
Nordsøen og Skagerrak. Ved Vesterhavet tyder det på, at der også skyller en del affald ind via
havstrømme fra den sydlige del af Nordsøen.
Når vi taler konkret om plastikposer, er der en tendens til, at bæreposer og store poser er den mest
udbredte type af poser på de velbesøgte strande, hvor der på de mindre besøgte strande forholdsmæssigt
oftere ses små plastikposer som lynlås- og fryseposer.
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DEL 2
ANALYSE AF BARRIERER
I rapportens anden del dykker vi kvalitativt ned og undersøger forbrugernes adfærd. Gennem
etnografiske feltstudier i butikker og fotoobservationer hjemme hos forbrugerne undersøger denne del af
rapporten, hvad der sker, fra forbrugerne tilegner sig en pose, til den ender i skraldespanden. Indsigterne
gør os klogere på, hvilken uhensigtsmæssig adfærd der er omkring brugen af plastikposer, og dermed
hvilke handlemønstre en kommende kampagne bør forsøge at påvirke.

1. ETNOGRAFISK FELTSTUDIE I BUTIKKERNE
Dagligvare- og specialbutikkerne er der, hvor forbrugerne tilegner sig langt størstedelen af alle de
plastikposer, der er i målgruppen for denne undersøgelse. I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i tre
udvalgte lokationer for at blive klogere på, hvad der egentlig sker, når forbrugerne går på indkøb.

Dagligvareindkøbet
Feltstudiet i dagligvarehandlen lavede vi i Super Brugsen på Nordre Frihavnsgade i København. Denne
location blev valgt, da vi gerne ville møde convenience-segmentet: En overvægt af unge kvinder under 40
år, som gerne vil være miljørigtige, hvis det er et nemt valg at være det.
Der er en særlig adfærd omkring dagligvareindkøbet, som adskiller det fra specialbutikkerne: Der bliver
købt flere varer og brugt flere poser, og forbrugerne er vant til at betale for dem. Alligevel blev vi
overraskede over, hvor mange forbrugere der selv medbragte en pose. Vi lavede en tælling, som efter en
time viste et stabilt billede af, at 2/3 af alle kunderne selv havde medbragt en plastikpose, mulepose,
barnevogn eller lignende til at bære varerne hjem i. Dette mønster kunne tal fra butikschefen underbygge,
da der blev solgt ca. en pose for hver tredje kunde i ugen forud for feltstudiet. Et tal som ligger stabilt. Af
de solgte poser var ca. 2/3 store poser og 1/3 små poser. Dette billede kan dog ikke overføres til et
generelt billede for dagligvarebutikkerne, og en undersøgelse fra andre butikker andre steder i landet ville
kunne se anderledes ud.

Det kan være svært at planlægge indkøb
Som en del af observationerne lavede vi nogle korte, opfølgende interviews, hvor vi spurgte kunderne til
deres poseforbrug. De kunder, som købte poser, gav udtryk for, at de ofte glemte at medbringe en pose,
men godt var klar over, at de burde tage poser med hjemmefra. Andre kunder købte en supplerende pose,
fordi de købte flere varer end planlagt. Dette mønster er med til at underbygge vores teori om, at det giver
mening at arbejde med adfærdsprincippet planlægningsintention, når vi skal udvikle elementer til en
kampagne. Teorien om planlægningsintentioner vil blive uddybet i tredje del af rapporten.
Den hektiske købssituation
I specialbutikkerne er det generelt svært at undvære en pose, hvis købene overstiger en størrelse, hvor de
nemt kan bæres hjem i en taske eller i lommen. Derfor valgte vi at lægge feltstudiet i Matas og Silvan, som
også sælger små produkter, hvor posen potentielt kunne undværes.
I Silvan har man de senere år skullet betale for posen. Kunderne skal selv tage en pose ved starten af
båndet ligesom i supermarkederne, men det er svært at få implementeret i kundernes bevidsthed. Det ses
tydeligt ved, at der hænger poser langs hele kassebåndet, ligesom ekspedienterne har poser liggende bag
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kassen. Købet af posen skaber til tider nogle kontroverser mellem kunde og ekspedient, da betaling for
posen opleves som en serviceforringelse.
I Matas får kunderne udleveret posen gratis. Butikskæden har en politik om, at kunderne skal spørges, før
der udleveres en pose, men i praksis kan det være svært i en hektisk købssituation. Matas har et
loyalitetsprogram, hvor kunderne har mulighed for at opnå bonus, hvis de har et medlemskort. Dette
forlænger transaktionen, da kunden enten skal vise sit kort eller tilbydes at blive oprettet som kunde. I
december, hvor mange køb også skal plomberes og pakkes ind, fylder valget af posen altså meget lidt i
selve købet, og der er en naturlig grænse for, hvor lang tid transaktionen må tage, før kunden mister
tålmodigheden, eller køen bag kunden bliver for lang.

Miljø og service
Matas’ informations- og miljøchef Henrik Engberg fortæller, at Matas tidligere i en toårig periode har
forsøgt at tage penge for poserne. Initiativet blev implementeret og brandet som et miljøtiltag. Selvom
mange kunder var forstående over for prisen på poserne, blev tiltaget alligevel rullet tilbage. Der var en
lille del af kunderne, som ”larmede meget” og oplevede det som en serviceforringelse, at de skulle betale
for en pose, når de havde købt varer for 500 kr.
Selvom Matas oplevede en signifikant nedgang i forbruget af poserne i den toårige periode, kommer
butikskæden ikke til at tage penge for poserne, før det bliver kutyme i alle specialforretninger. For en
kæde som Matas opleves betaling for poser som konkurrenceforvridende, og mange af de utilfredse
kunder var også klar til at gå til konkurrenter og købe deres produkter. Henrik Engberg efterspørger en
fælles satsning på området, så harmen bliver fordelt udover alle aktørerne og ikke kun dem, der går
forrest. Han mener, at der både vil være et økonomisk og miljømæssigt incitament til at arbejde videre
med en fælles løsning, der også kan imødekomme EU-direktivets målsætning om et maksimalt årligt
forbrug af letvægtsplastbæreposer på 40 poser pr. indbygger i 2025.

2. FOTOOBSERVATIONER
Fotoobservationer giver os indblik i, hvad der sker med plastikbæreposerne, når de har udtjent deres
primære formål: At bære varer hjem fra butikkerne. Gennem fotoobservationer har vi fået adgang til 13
forbrugeres dagligdag og forbrug af plastikposer og er blevet klogere på, hvad der sker med
plastikbæreposerne, inden de ender deres liv på forbrændingsanlægget. Metoden har gjort os klogere på,
hvilke formål poserne har i hjemmet, og hvilke barrierer for genbrug en kommende kampagne skal
målrettes mod.
Vi har taget forbehold mod de fejlrapporteringer, der kan opstå, når vi beder deltagere om at rapportere
om deres egen adfærd. Derfor er spørgsmålene adfærdsrettede frem for værdibaserede. Fx har vi bedt
deltagerne om at tage et billede af deres skraldepose i stedet for at få dem til at beskrive, hvilke typer af
poser de oftest anvender som skraldeposer. På den måde har vi minimeret de lokale biases så meget som
muligt. Vi kan aldrig komme helt udenom usikkerheden i denne type selvrapportering, men undersøgelsen
viser nogle klare adfærdsmønstre selv med dette in mente.

Skraldeposen
Plastbæreposen bliver i stor stil brugt som skraldepose. Vores undersøgelse viser, at selvom nogle af
deltagerne bruger skraldeposer på rulle, så er plastbæreposen en favorit hos mange. Den har flere
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kvaliteter, som skraldeposer på rulle ikke har – bl.a. er hanken god, når der er langt ned til skraldespanden,
eller som en anden deltager beskriver:
”Jeg bruger nok mest bæreposer af dårlig vane, og fordi de er mere solide og generelt lækker mindre end
skraldeposer på rulle. Dem på rulle bruger jeg for at spare penge."
Kvinde, 31 år
Andre deltagere tilføjer, at de ikke ved, hvad de skal bruge plastbæreposerne til, hvis de ikke bruges som
skraldeposer, og at de først køber skraldeposer på rulle, når de ikke har flere plastbæreposer tilbage.
Plastbæreposen er altså helt indgroet i manges forståelse som en potentiel skraldepose. Men hvis vi kan
få folk til at genbruge bæreposerne, ser det ud som om, at skraldeposer på rulle vil være et naturligt
alternativ. Selvom kvaliteten ikke helt matcher, så bruger flere deltagere økonomien som argument for at
vælge skraldeposen på rulle.

Fryseposerne en klar vinder
Deltagerne fik også en opgave, hvor de skulle tage billeder af de poser, de bruger flest af. Her er
fryseposerne en klar vinder. Det mest overraskende ved denne indsigt er, at selv de deltagere, som går
meget op i at medbringe egne poser, når de handler, er storforbrugere af fryseposer. Og i modsætning til
andre poser, så anses fryse- og lynlåsposer som engangsposer:
”Jeg bruger alt for mange af de her engangsplastposer [billede af fryseposer] til mad m.m. Jeg siger næsten altid nej
til plastikposer i butikkerne, men derhjemme er jeg mindre kategorisk, fordi de er så lette at bruge.”
Kvinde, 30 år

Emballageposerne en skarp konkurrent
Vi oplevede også, at der bliver brugt mange emballageposer i supermarkederne. I Super Brugsen pakker
ekspedienten forskellige varer i emballageposer som en ekstra service, og kunderne bruger også flittigt
poserne, der hænger for enden af kassebåndet. Selv de kunder, som har medbragt egne indkøbsnet og er
bevidste om deres poseforbrug, anvender emballageposerne.
De irriterende poser
Som en del af undersøgelsen fik deltagerne til opgave at tage billeder af de poser, som er allermest
irriterende. Her kom der flere gode bud, men især de små poser fra Apoteket og Matas blev nævnt som
poser, der ikke bliver genbrugt:
”De små Matas- og apoteksposer er irriterende. De er lige præcis små nok til, at man ikke kan bruge dem til noget hverken til skraldepose eller bærepose. Jeg plejer at smide dem ud, af samme årsag har jeg intet billede af dem.”
Kvinde, 33 år
Deltagerne nævner også, at poser fra fx nemlig.com er svære at genbruge, fordi de har en mærkelig facon,
og at det er spild, fordi man får en pose for hver varegruppe, så poserne ikke er fyldt op. Poser, som har en
anden form eller størrelse end konventionelle indkøbsposer, fremhæver deltagerne generelt som
irriterende. Af andre irriterende poser bliver emballageposen til frugt, grønt og kød også nævnt.
En anden deltager synes, at plastikbæreposerne er irriterende. Når de ikke anvendes som skraldeposer,
hober de sig op i skabet under vasken:

19

”Der er rigtig mange. De ryger ud inden længe, så der kan blive plads i skabet igen (…) Nu pakker jeg to nettoposer
med alle de poser, som jeg har liggende i skabet. Så beholder jeg 10 poser, så jeg har det næste stykke tid.”
Mand, 33 år
Denne deltager ender med at samle poser sammen og køre dem på genbrugsstationen, når de fylder for
meget. Deltageren bruger skraldeposer på rulle til skraldespanden, og derfor hober poserne sig op.
Deltageren siger i undersøgelsen, at der ofte kommer poser med hjem pga. impulsive indkøb, men at han
kun køber poser, når han ikke kan have varerne i hånden. Her er et oplagt eksempel på, hvad manglende
planlægning af indkøb har af betydning for poseforbruget.

Det planlagte og det spontane indkøb
Vi mener, at netop planlægningen af indkøbet rummer potentialer, hvis man skal komme forbruget af
plastikbæreposer til livs. Vores undersøgelse viser, at man med fordel kan dele indkøbssituationer op i
planlagte og spontane indkøb. Det planlagte indkøb er karakteriseret ved større indkøb få gange om ugen.
Nogle af deltagerne benytter sig af levering fra fx nemlig.com eller COOPs onlineservice, andre køber
basisvarer i supermarkederne. Disse indkøb ligger typisk på en fast ugedag og tager udgangspunkt i en
indkøbsliste eller madplan.
Som supplement eller erstatning for de planlagte indkøb ser vi de spontane indkøb. Her købes der i højere
grad ind på daglig basis, og indkøbene er knap så strukturerede – både hvad angår indkøbsliste og
planlægning af, hvordan og hvor mange varer der skal bæres hjem. I de spontane indkøb bliver der i højere
grad købt plastbæreposer. Enten fordi forbrugeren ikke har poser med hjemmefra, eller fordi den
medbragte pose eller taske må suppleres med en ekstra pose for at få alle varerne med hjem:
”Min håndtaske går under navnet "vasketøjskurven" af veninderne (…) Jeg skal ikke "huske" at medbringe et
stofnet, for nettet er min primære håndtaske. Jeg bruger som regel kun den. Hvis jeg vurderer, at jeg skal have for
mange tunge ting, køber jeg en plastikpose som supplement.”
Kvinde, 30 år

Planlægning og økonomi er to nøgleord
Som de to første dele af rapporten har kortlagt, findes der mange forskellige poser og mange måder at
bruge dem på. Der tegner sig dog et klart billede af, hvor det vil være mest oplagt at sætte ind med en
kampagne, når vi taler adfærdsændringer:
For det første køber folk poser, fordi de har glemt at tage en med hjemmefra, når de køber flere varer end
de regnede med eller handler ind spontant. De ved altså godt, at det er fornuftigt at tage poser med, men
de er ikke gode nok til at planlægge deres indkøb.
For det andet betyder økonomien tydeligvis noget for kunderne. De kan blive irriterede over at skulle
betale for en pose, hvis de ikke er vant til det i en specialbutik, og de deltagere, der anvender skraldeposer
på rulle, bruger økonomien som begrundelse. Ligeledes har vi hørt flere sige, at det irriterer dem at betale
for en pose, når de har glemt en derhjemme.
I vores kampagnekoncept vil vi derfor arbejde med adfærdsprincippet planlægningsintention og med
økonomiske incitamenter som loss aversion for at begrænse forbruget af posen.
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DEL 3
OPLÆG TIL KAMPAGNEKONCEPT
I rapportens tredje del vil vi præsentere vores oplæg til et kampagnekoncept. Oplægget er udviklet på
baggrund af både ekspertinterviews, research og feltstudier, men også en ’facial coding test’, hvor vi har
testet budskaber og fortællinger for at få et billede af, hvordan forbrugerne forholder sig til temaer som fx
økonomi og planlægning af indkøb. Kampagneoplægget kan bruges som afsæt for en kampagne målrettet
minimering af plastbæreposeforbruget i Danmark. Kapitlet er inddelt i fem afsnit:
1.
2.
3.
4.
5.

Målgruppe
Budskaber og tone of voice
Test af adfærdsrettede budskaber
Medier og kanaler
Aktiviteter og samarbejdspartnere.

1. MÅLGRUPPE
I dette afsnit vil vi uddybe vores anbefalinger til valg af målgruppe for en kommende kampagne. Allerede i
de første interviews med eksperterne blev convenience-segmentet nævnt som en vigtig målgruppe. Vi har
valgt at arbejde videre med dette segment som primær målgruppe og vil her uddybe, hvorfor netop dette
segment er centralt at påvirke.

Stor affaldsundersøgelse udråber danskerne som meget miljøbevidste
Dansk Affaldsforening har lavet en omfangsrig kortlægning af danskernes værdier og holdninger til affald.
Den viser for det første, at danskerne generelt er meget miljøbevidste, når det kommer til affald:
”Samlet viser resultaterne altså, at danskerne rigtig gerne vil gøre en forskel og sortere mere og at det er vigtigt at
vide, at man gør en forskel, når man sorterer. Det er selvfølgelig ikke det samme, som at man så også rent faktisk
gør det, men viljen er der og affaldssortering matcher danskernes værdigrundlag. Det er et ekstremt solidt afsæt
for at påvirke affaldssorteringen i Danmark.” (Dansk Affaldsforening 2013: 27)
Miljøbevidstheden gælder næppe kun affald, men også andre miljøaspekter – som fx plastik – og
bekræfter vores indledende afdækning af problemets omfang: Vi smider ikke poser i naturen, for vi ved
godt, at det er skidt for miljøet – måske fordi det er så synligt. Kortlægningen fra Hold Danmark Rent
underbygger denne indsigt og viser, at 95 % af de adspurgte mener, at det er vigtigt, at der er rent, hvor vi
færdes (Hold Danmark rent 2016: 25). Samtidig viser undersøgelsen også, at det skal være nemt at gøre
det rigtige – her er tilgængelighed er et centralt begreb (Hold Danmark Rent 2016: 31).

Vi fokuserer kun på ét segment
For det andet viser undersøgelsen fra Dansk Affaldsforening, at danskerne kan deles op i fire segmenter:
•
•
•
•

Pragmatikere (36 %), der gør det, de skal – af pligt, ikke lyst
Idealister (30 %), der gerne vil gøre en forskel – og gør det
Convenience (23 %), der tænker på miljøet og gerne vil gøre det rigtige, hvis det er nemt
De ligeglade (12 %), der ikke tænker på miljøet og heller ikke har lyst til at gøre det.
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Convenience-segmentet vil gerne vil gøre det rigtige, hvis det blot er det nemmeste valg, og derfor en
målgruppe, det kan betale sig at sætte ind over for, når man arbejder med adfærdsændringer. For de er
faktisk til at rykke.
De tre andre segmenter vil vi ikke i første omgang anbefale at fokusere på i en kampagne mod et stort
forbrug af plastikbæreposer. Idealisterne gør allerede det rigtige, så dem behøver vi ikke sætte ind over
for. De ligeglade er ikke til at nå, så det ville være spildte kræfter. Og pragmatikerne ændrer først adfærd,
når de bliver tvunget til det – hvis lovgivning forbyder poser, eller hvis supermarkederne fjerner dem fra
hylderne. Så længe der er en tendens til at fokusere på frivillighed omkring tiltag i butikkerne, vil en
kampagne ikke ændre pragmatikernes adfærd nævneværdigt.

Hvordan rammer vi convenience-segmentet?
Først og fremmest skal det være nemt for convenience-segmentet at træffe det rigtige valg – i det her
tilfælde at huske at få posen med hjemmefra eller lægge den i bilen som fast inventar.
For det andet skal det være tydeligt for dem, hvad de allerede gør rigtigt. Hvis de har en oplevelse af, at de
ikke gør noget godt nok, fordi det er besværligt, får de dårlig samvittighed, og det kan afholde dem fra at
gøre (mere af) det rigtige (Dansk Affaldsforening 2013: 29). Den pointe er relevant at arbejde med i
forhold til konsistensbegrebet, som vi senere vil vende tilbage til.
For det tredje peger vores interviews og undersøgelser som tidligere nævnt også på, at økonomi er et
væsentligt parameter at spille på – også for convenience-segmentet. Der er en klar overvægt af kvinder i
convenience-segmentet, og et flertal er under 40 år. Dermed findes også mange børnefamilier i
segmentet, og de handler meget ind. Som allerede nævnt kan en gennemsnitlig børnefamilie spare 1500 1750 kr. om året ved at medbringe poser hjemmefra til indkøbsturen.

2. BUDSKABER OG TONE OF VOICE
Vores klare anbefaling er at holde fokus på convenience-segmentet i første omgang. Det er dem, flere af
eksperterne har anbefalet, og de vil gerne gøre det rigtige, hvis vi gør det nemt for dem. Men hvordan taler
man bedst til denne målgruppe? I dette afsnit vil vi præsentere vores anbefalinger til både budskaber og
tone of voice.

Fokus på affaldshierarkiets to nederste bjælker
Som tidligere beskrevet peger vores research og undersøgelser på, at en kampagne i højere grad skal
fokusere på at begrænse poseforbruget end på at oplyse forbrugerne om korrekt afskaffelse af poserne.
Vi taler altså om at sætte ind i de to nederste lag i affaldshierarkiet: forebyggelse og genbrug. Der er tale
om reelle adfærdsproblematikker, når man ønsker, at forbrugeren køber færre poser, så der kommer
færre poser i omløb, og at de bruger posen flere gange, hvis de først har købt en – evt. til forskellige formål
som indkøb, gymnastiktøj, opbevaring – før den til sidst ender som skraldepose eller direkte som skrald.
Fra ikke-produkt til produkt med værdi
Vores undersøgelser har også gjort det tydeligt, at de fleste forbrugere ikke tillægger plastikposen nogen
værdi. Poserne er med andre ord et ’ikke-produkt’, og forbrugerne mærker ikke noget værditab, hvis de
ikke har den med sig. Den pointe er en stor barriere for at få folk til at ændre adfærd, da vi som mennesker
helst bruger energi på ting, hvis de betyder noget for os, mener Anne Aittomaki fra Plastic Change. Det
handler om at skabe en social bevidsthed eller awareness omkring plastikbæreposen, og lige præcis den
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tilgang har Plastic Change har stor succes med – både når det handler om at undgå mikroplast i kosmetik
og bytte fiberkarkluden ud med en bomuldsudgave.
Det vil sandsynligvis kunne få folk til at ændre adfærd, hvis det lykkes at gøre opmærksom på problemet
med et ubevidst stort forbrug af plastikbæreposer. Der kan rykkes rigtig meget nedefra, og hvis fx
convenience-segmentet gøres opmærksomme på problematikken, ligger det i deres profil at ville handle
på det. Her er det vigtigt at gøre det rigtige valg nemt. Hvis vi skal perspektivere til andre lignende
problematikker, så nævner Anne Aittomaki forholdet til vandflasker: Når vi har købt en
genbrugsvandflaske og begynder at anvende den fast, har vi svært ved at undvære den igen. Den bliver
tillagt en værdi – måske fordi den er fri for skadelige stoffer, fordi den holder vandet koldt, fordi vi sparer
penge på ikke at købe kildevand, eller fordi den er flot og har affektionsværdi.
Det samme har vi oplevet med flere af vores deltagere i fotoobservationerne. For nogle mennesker har
posen allerede værdi. Det gælder, hvis de har købt et indkøbsnet i en specialbutik eller på et museum,
fordi de synes, at det er pænt, og ikke bare fordi det kan bære varer hjem. Det net vil de gerne tage med ud
og handle, fordi det er flot at gå med – ligesom en taske, de holder af. Det får altså affektionsværdi modsat
plastikposerne, som de fleste ikke synes er synderligt pæne og derfor ikke tager med ud igen, når først den
har båret varer med hjem én gang. Som en af personerne i vores ekspertpanel sagde, så ”tager man jo ikke
den grimmeste Netto-pose i hånden, når man skal have gaver med til en fødselsdag.”
Et markant eksempel på en pose med værdi er poser fra tøjbutikken Flying A, der i 00’erne blev et hit at
genbruge som indkøbsnet, rejsetaske, arbejdstaske m.m., efter kunderne fik deres nye tøj i dem. Der blev
skabt en fællesskabsfølelse omkring de poser, der gjorde det trendy at gå med dem. Med en af
eksperternes ord: ”Man skal have et forhold til sine poser”.

Ét skridt ad gangen
Fra adfærdsteori ved vi, at folk har svært ved at forholde sig til for mange informationer på én gang. Det
bliver for uoverskueligt at ændre adfærd, hvis man både skal begynde at spise sundere, dyrke mere
motion og cykle ad mindre forurenede veje samme dag. Det skal være nemt at træffe det (miljø)rigtige
valg, og vi øger sandsynligheden for, at en adfærdsændring lykkes, hvis vi starter i det små og tager en ting
ad gangen. Som Plastic Change siger, kan man ikke redde hele verden på én dag. Og det er sandsynligvis
derfor, at det er lykkedes dem at komme så stærkt igennem med budskabet om mikroplast i karklude: Du
kan gøre én meget konkret ting for selv at passe bedre på miljøet: Strik dine egne karklude, eller køb nogle
uden mikroplast. Når først det er blevet en naturlig del af din hverdag, er du klar til næste skridt.
Ingen skræmmekampagner eller løftede pegefingre
Der er masser af muligheder for at lave skræmmekampagner om plastikproblemer. Billeder af fugle og
fisk, der dør, fordi deres mavesække er fulde af plast fra havet. Vilde dyr i skoven, der bliver viklet ind i
efterladte poser. Børn, der om tyve år leger på en strand, hvor man dårligt kan se sandet for bare
plastikaffald. Eller produktion af plastikposer i Østen, der potentielt sker under arbejdsforhold, vi ikke vil
bryde os om at være vidne til.
Man kan uden tvivl rykke adfærd med skræmmekampagner, men det anbefaler vi ikke, når målsætningen
er en adfærdsændring, der varer ved. Vi vil gerne tale til folks følelser, men også til deres fornuft, så de
oplever, at det giver mening at ændre adfærd – og fortsætter med at handle derefter, når kampagnen
slutter. Som nævnt i afsnittet om målgruppen er danskerne generelt meget miljøbevidste. Det kan vi med
fordel understøtte frem for at skræmme dem.
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Med skræmmekampagner kan man skabe en umiddelbar og hurtig reaktion, men når ”chokket” fortager
sig, er der stor sandsynlighed for, at folk vender tilbage til den uhensigtsmæssige adfærd. Der er
ubehagelige billeder af kræft på cigaretpakkerne, men rygerne har tilsyneladende vænnet sig til dem, så
de ikke længere har effekt (hvis de nogensinde har haft en).
Hvis man gerne vil have folk til at bruge kosmetik og plejeprodukter med mindre parfume, kan man lave en
kampagne om allergi og hormonforstyrrelser. Men man kan også lave en kampagne som fokuserer på, at
du får sund hud af at vælge de parfumefri plejeprodukter, som Miljøstyrelsen gjorde med ”Parfumefri er
bedre for din hud”. 5 På samme måde kan man vise, hvor meget skade plastik gør i natur og i havene. Men
man kan også fokusere på, hvor meget forbrugeren sparer ved at blive god til at planlægge sine indkøb og
genbruge sine poser.

3. TEST AF ADFÆRDSRETTEDE BUDSKABER
I forrige afsnit har vi præsenteret nogle overordnede anbefalinger til indhold (budskaber) og måden, de
bliver fortalt på (tone of voice). Nu går vi mere i dybden med budskaberne for at kunne komme med nogle
klare anbefalinger til tilgangen i en kommende kampagne.
Vi har udvalgt fire nudgingprincipper på baggrund af de indsigter, der er kommet ud af research,
interviews, feltstudier og fotoobservationer. De fire nudgingprincipper har vi skrevet ind i to fortællinger,
som vi har testet på 15 deltagere i en facial coding test (se uddybning af metoden under ’Metoder og
opbygning’ s. 6). Testresultaterne kan ikke omsættes direkte til en kampagne men give en indikation af,
hvilke principper deltagerne reagerer bedst på. Testen er suppleret med en kort, kvalitativ mapping af
deltagernes oplevelser af de to fortællinger. Den ene fortælling i testen har vi bygget på loss aversion og
planlægningsintention, den anden på social proof og konsistens.

FORTÆLLING 1: LOSS AVERSION OG PLANLÆGNINGSINTENTION
Loss aversion – med fokus på økonomi
Loss aversion kan kort beskrives i sætningen ”Vi hader at tabe, mere end vi elsker at vinde”. Fra et
rationelt synspunkt tilskriver vi potentielle tab langt større værdi end potentielle gevinster, når vi skal
beslutte os for at gøre noget – eller ikke at gøre noget. Følger man dette princip, vil det altså ikke have lige
så stor effekt at fortælle forbrugeren, at de får en årlig besparelse på 1.500 kroner ved at huske 12
indkøbsposer om ugen hjemmefra, som det vil have at fortælle dem, at de mister 1.500 kroner om året ved
ikke at huske dem.
Et tab kan være af forskellige karakter. Vi har valgt at fokusere på økonomi, fordi både flere eksperter i
interviews og forbrugere i feltstudier og fotoobservationer pegede på økonomi som et argument for at
skære ned på forbruget af poser.
I fortællingen har vi bygget historien op, så klimaks kommer, da det går op for familien, at køb af to store
plastikposer fem gange om ugen i supermarkeder løber op i 1.750 kroner om året – som de ellers kunne
have spist god middag eller rejst for.

5

http://mst.dk/borger/kemikalier-i-hverdagen/parfumefri-er-bedre-for-din-hud/
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Vi kunne også have valgt at fokusere tabet på miljø. At vi mister værdifuld natur, når vi har et højt forbrug
af plastik, fordi det på den ene eller anden måde ender i naturen og havet. Men fordi vi ikke vil ændre
adfærd med skræmmekampagner, og fordi vi ikke skal undervurdere, hvor meget nærhed og
genkendelighed betyder, når et budskab skal virke, vurderer vi, at det vil have størst effekt at tale om
tabet på folks egen pengepung. Det er et meget konkret og håndgribeligt tab at tale om i forhold til
miljøpåvirkning. Derudover er der god mulighed for, at borgeren vil ændre adfærd på grund af pengene,
men efterrationalisere med miljøet som bevæggrund. På den måde bliver det økonomiske argument en vej
til at skabe mere miljørigtige borgere.

Planlægningsintention: Hvornår, hvor og hvordan
Planlægningsintention handler om at få forbrugeren til at planlægge en fremtidig handling, fordi det øger
sandsynligheden for, at den ender med at blive ført ud i livet. Helt konkret skal man tage stilling til
hvornår, hvor og hvordan handlingen skal foregå – frem for blot at tænke på selve handlingen. Det er et
princip anvendt med stor succes for at få folk til at stemme til valg: At få dem til at lave en konkret plan for,
hvordan stemmeafgivelsen skal foregå.
For at få folk til at købe færre poser, kan man fokusere på at få dem til at tage nogle med hjemmefra
(plastikposer, stofnet, kurv osv.). Budskabet ”Køb færre poser” vil være relevant i købssituationen, men
næppe få folk til at lade være med at købe poser, når først de står ved kassen, fordi de ikke har noget
alternativ til at få varerne hjem.
Ved at arbejde med planlægningsintention vil man i stedet have fokus på, at folk sikrer sig at have en pose
med hjemmefra. Og det er vigtigt, at de italesætter alle tre nøgleord (Nickerson, D. W. & Rogers, T. 2010):
•
•
•

Hvordan gør jeg det? (fx: hvordan fragtes varerne hjem: stofnet, rygsæk el. lign.)
Hvornår tager jeg posen med? (fx: om aftenen, når jeg lægger tøj frem til næste dag)
Hvor lægger jeg den? (fx: i bilen, i tasken, i lommen …)

Som feltstudierne viste, kan man med fordel dele indkøbssituationer op i planlagte og spontane indkøb.
De planlagte indkøb tager typisk udgangspunkt i en indkøbsliste eller madplan, og det vil derfor være
oplagt at tænke planlægningen af poser ind i den proces: ”Put posen i jakkelommen, når du også putter
indkøbssedlen derned” eller: ”Når du har tjekket, hvilke varer du skal handle til madplanen i dag, så regn
ud, hvor mange poser det kræver at få dem med hjem fra butikken”.
De spontane indkøb kolliderer umiddelbart med begrebet planlægningsintention, men her kan man fx
arbejde med at få forbrugeren til altid at pakke en plastikpose eller et indkøbsnet ned i sin taske, når andre
faste ingredienser bliver pakket som fx nøgle, pengepung osv., eller altid at lægge en pose i sin bil, når hun
kører hjemmefra om morgenen. Så er posen der, når de spontane indkøb opstår.
I fortællingen er det manglende planlægning, der resulterer i køb af mange nye poser. En manglende
planlægning, som ægteparret i historien italesætter, og som de bliver enige om at komme til livs ved at
begynde at lave madplaner, som de tidligere har gjort.
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Hvad viser testen af fortælling 1?

Det følelsesmæssige engagement er gennemsnitligt mindst i fortælling et. Men her viser den opfølgende
kvalitative mapping, at testpersonerne generelt er positivt stemte over for fortællingen, fordi de oplever
den som autentisk og genkendelig, og fordi de oplever tilfredshed over, at familien beslutter sig for at
planlægge indkøb bedre for at spare på poser. De får også en aha-oplevelse, da det bliver sagt højt, at
familien bruger 1.750 kr. om året på at købe poser – penge som er gået fra familiens rejseopsparing.

FORTÆLLING 2: OM SOCIAL PROOF OG KONSISTENS
Social proof: Vi er tiltrukket af at følge normen
Vi er fra naturens side draget mod at gøre, hvad andre gør. Man kunne også kalde det flokmentalitet: Vi
kopierer andre folks handlinger. Og når vi bliver usikre på, hvad der er det rigtige at gøre, gør vi det
samme som andre – især, hvis mange andre gør det, og hvis vi kan identificere os med dem.
Vi har brugt social proof i fortællingen ved at hovedpersonen handler ind i et flot indkøbsnet, som hun
med stolthed lægger i sin cykelkurv, og som hun bliver anerkendt for af en genbo.

Konsistens: Sammenhæng mellem holdning og handling
Princippet om konsistens handler om, at der skal være sammenhæng mellem det, vi gør, og det, vi siger.
Lykkes vi ikke med det, oplever vi en ubehagelig følelse, også kendt som kognitiv dissonans. Hvis vi gerne
vil passe på miljøet, så bryder vi os ikke om at stå og smide dåser i skraldespanden, medmindre vi altså ikke
ved, at det er forkert at gøre.
Den ubehagelige følelse rammer også vores hovedperson i fortællingen, hvor hun bliver irriteret over at
måtte købe konventionelt brød, når alt andet i hendes indkøbskurv er økologisk – og fordi hun er typen,
der selv medbringer pose til varerne og sorterer sit affald, når hun kommer hjem.
Konsistens kan hurtigt komme til at have meget fokus på en dårlig samvittighed over at handle, som man
gør, hvis man havde intentioner om andet. Men i stedet for at slå folk i hovedet med, at de ikke gør alting
rigtigt, kan princippet også bruges til at vise folk, at de allerede er i gang med at gøre noget rigtigt. Taler vi
plastikposer, kunne et kampagnebudskab godt fokusere på, at forbrugeren er godt i gang, hvis de altid har
en plastikpose eller et indkøbsnet med sig hjemmefra eller i tasken på arbejde – også selvom de skulle
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ende med at købe et ekstra, når de står i butikken, fordi de har købt flere varer end planlagt. Eller det kan
fokusere på, at hvis du allerede har skiftet dine købte standardkarklude ud med hjemmestrikkede, så er
næste naturlige skridt at skære ned på poseforbruget.

Hvad viser testen af fortælling 2?

Deltagerne oplevede det største følelsesmæssige engagement i fortælling to. Her er større udsving og
højere gennemsnitlig udsving, hvilket kan tale for, at den type fortælling vil have størst effekt. Imidlertid
viser den kvalitative mapping, at deltagerne også reagerer meget, fordi de bliver irriteret på
hovedpersonen, som går meget op i at spise økologisk, affaldssortere og medbringe egne poser, og i hvad
andre synes om hende. Mange synes, at hun er for hellig, elitær og politisk korrekt – en reaktion
Miljøstyrelsen i øvrigt bør tage til efterretning i mange sammenhænge, hvor idealistisk adfærd
efterspørges af borgerne. De høje følelsesmæssige udsving bunder altså også i irritation og kan derfor
ikke tolkes direkte som et tegn på, at sådan en fortælling vil have stor effekt. For nogle i målgruppen kan
irritationen betyde, at de ikke vil opføre sig som hovedpersonen, mens den for andre i målgruppen vil
bekræfte dem i, at andre også er som dem, og så vil de bestræbe sig endnu mere på at træffe det rette valg.

Hvilke principper vil have størst effekt at anvende i en kampagne?
På baggrund at vores tests vurderer vi, at det vil have størst effekt at bygge en kampagne op omkring
planlægning og tab af penge for at få convenience-segmentet til at ændre deres omgang med plastikposer.
Det er håndgribelige, konkrete scenarier for de fleste, som både reagerer på principperne undervejs i
historien og efterrationaliserer, at de giver god mening. Det vil være relevant for en bred målgruppe som
convenience-segmentet som sådan.
Social proof og konsistens kan også have effekt, men her skal der arbejdes mere med, at karakterer og
budskaber ikke skræmmer folk væk, og det vil kræve en yderligere segmentering af conveniencesegmentet. Social proof har en effekt, men det kræver, at de mennesker, vi hører om, ligner os selv, så vi
kan spejle os i dem. Hvis vi rammer ved siden af med denne identifikation, kan social proof hurtigt få den
modsatte virkning, hvor vi i stedet tager afstand fra buskaberne og bekræfter os selv i, at vi heldigvis ikke
er hellige miljøhippier. Her tilbyder planlægning og økonomi nogle relativt ufarlige budskaber, som de
fleste mennesker kan relatere til.
Testen viser også, at forbrugeren har brug for en fortælling for at udløse den reaktion, vi gerne vil have. En
fortælling giver rum for at etablere engagement, autenticitet og aha-oplevelser, som senere kan
efterrationaliseres som grobund for en reel adfærdsændring. Testen peger også på, at vi gerne vil have

29

præsenteret en løsning på det problem, historien handler om – som fx at planlægge sine indkøb for at
spare penge – hvilket bakker op om pointen med ikke at lave skræmmekampagner.

4. MEDIER OG KANALER
Næste skridt er at kigge på, hvilke medier og kanaler vi kan bruge for at få budskaberne igennem – og
hvilke der vil virke mindre godt.

Vi har brug for fortællinger
Vi har testet de forskellige fortællinger og budskaber for at få en følelsesmæssig reaktion. Og som
beskrevet i forrige afsnit kommer den bedste reaktion, når det lykkes at bygge et narrativ op omkring
nudgingprincipperne, der opfattes som autentisk, og som gør det muligt at få en aha-oplevelse i løbet af
historien. En oplevelse, der fører til en efterrationalisering om, at det er smart at planlægge at medbringe
egne poser for ikke at miste en pæn sum penge hvert år.
Kombinationen af en oplevelse af autenticitet og aha-oplevelse er svær at få ved et budskab printet på en
plakat eller postkort. Det kræver et vist antal sekunders narrativ som ”opvarmning” at udløse den følelse,
viser vores test. Det vil derfor være oplagt at lave nogle korte videoer til brug på sociale medier som
Facebook og Instagram – og evt. til tv – der bygger et narrativ op, som giver en aha-oplevelse mod
slutningen og tilbyder en løsning for at undgå det økonomiske tab.
De narrative ”krav” til sådanne videoer skal naturligvis nøje afvejes med, at den typiske bruger på sociale
medier ikke giver en video mange sekunder til at fænge opmærksomheden, før vedkommende er videre i
sin nyhedsstrøm. Men vi vurderer, at der alligevel er langt større chance for at ramme forbrugeren med en
videofortælling, end hvis vedkommende selv skulle læse fortællingen som tekst. Det visuelle kræver
umiddelbart mindre af os, og når vi er på sociale medier, er det sjældent for at læse lange tekster.
Vores interview med Rasmus Jakobsen, der er udstillingsleder på Den Blå Planet, underbygger
argumentet om et stærkt fokus på det visuelle og ikke mindst på videoer. På Den Blå Planet har de i
øjeblikket en udstilling om plastik, hvor virkemidlerne er en blanding af tekster, video, taktile infografikker
og sociale medier. Af de forskellige udstillingstyper er videoerne de mest populære. Her er det muligt at
holde gæsternes opmærksomhed i over 12 minutter, hvorimod der hurtigere bliver shoppet igennem
budskaberne på plancher med tekst. Generelt tænker Den Blå Planet meget over at skrue op for det
visuelle i udstillingerne, fordi det har den bedste effekt.

Næste skridt: Få folk til selv at lave fortællingerne
Som et andet greb arbejder Den Blå Planet i sin aktuelle plastudstilling med forpligtelse til at ændre
adfærd. Udstillingslederen vil have gæsterne til at få taget billeder af dem selv i en fotoboks med
forskellige træfisk, hvorpå der er skrevet budskaber som ”Jeg medbringer egne poser, når jeg handler”, og
”Jeg køber kun produkter uden mikroplast”. Billeder, som Den Blå Planet opfordrer gæsterne til
efterfølgende at dele på sociale medier under hasttagget #ethavudenplastik.
På samme måde er det oplagt at tage ideen med videofortællinger et skridt videre og arbejde med
forpligtelse. Efter at have lanceret videoer fra Miljøstyrelsen kunne man opfordre forbrugerne til selv at
lave små visuelle fortællinger om deres poseforbrug og forskellige initiativer til at huske dem eller
genbruge dem, som de kunne dele med deres netværk under et særligt kampagnehashtag. Konkurrencer
er ofte et effektivt middel til at få folk til at engagere sig, så hvis Miljøstyrelsen udlover en præmie til de
bedste videoer, vil det sandsynligvis få flere forbrugere til at deltage.
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Generelt er forpligtelse et begreb, der er anerkendt inden for adfærdsteorien. Hvis folk først forpligter sig
til noget, fx med et billede eller en video, så er der større sandsynlighed for, at vi efterlever de budskaber,
vi sender til vores omverden. Forpligtelse hænger i denne forbindelse sammen med konsistens, hvor vores
fortælling om os selv skal hænge sammen for ikke at skabe kognitiv dissonans. Forpligtelsen hænger også
sammen med planlægningsintentionen, hvor det vil være svært for os at gå ned i Netto og hive
plastikposer ned fra hylderne, hvis vi på Instagram har delt et billede og en fortælling om altid at handle
ind i mors gamle retro-mulepose fra Irma.

Et budskab på posen som supplement?
Et andet argument for at arbejde med videoer er, at de ikke producerer affald. Vi vil gerne begrænse
brugen af plastikbæreposer for at begrænse mængden af plastaffald, så som en af vores eksperter sagde,
ville det ikke give mening at lave en kampagne, der producerer mere affald – dvs. producere materialer
som plakater, postkort, brochurer, breve osv.
Skulle man lave andet eller mere end videofortællinger, kunne et budskab trykt direkte på plastikposen
derfor give miljømæssig mening. Posen er der jo alligevel, så man kunne overveje at pryde den med et
slogan a la ”Brug mig igen” eller ”Har du også bæredygtig omgang med dine plastikposer?” – eller med det
hashtag, som man vælger til kampagnen, hvis folk selv skal lave videoer. På den måde ville kampagnen på
sociale medier blive understøttet i mange af de gerningsøjeblikke, hvor forbrugerne udøver deres adfærd:
Når de kommer hjem med posen og skal pakke varer ud, eller når de vil smide den i skraldespanden. Men
vi anbefaler, at et budskab trykt på posen bliver et supplement, hvis det skal være, fordi det ikke alene kan
skabe det narrativ, vi er ude efter.

5. AKTIVITETER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Den sidste del af oplægget til et kampagnekoncept handler om aktiviteter og samarbejdspartnere. Med
den stigende interesse for plastikproblematikken blandt forbrugere og i medierne er det oplagt at tænke
en kommende posekampagne sammen med aktiviteter og aktører, der har forårsaget bevågenheden –
eller kan give den ny energi.

Kobling til den stigende interesse for mikroplast
Både Plastic Change og Den Blå Planet oplever en stigende interesse for plastikproblematikken, efter der
er kommet fokus på emnet i medierne. Det er især debatten om mikroplast i kosmetik og i karklude (og
dermed i havet), der har fået fodfæste – og det rammer især den overvægt af kvinder, der findes i
convenience-segmentet. Det kan være en fordel for en posekampagne at tale ind i den aktuelle debat, fx i
manuskriptet til videofortællingerne, fordi der allerede er skabt en forståelse af og interesse for
problemet, som man kan bygge ovenpå.
Flere budskaber under samme paraply?
I forlængelse af pointen om, at det er svært for forbrugeren forholde sig til for mange informationer på én
gang, vil det sandsynligvis være hensigtsmæssigt at køre en kampagne med ét overordnet budskab. Der er
dog også mulighed for at tænke en posekampagne sammen med, hvad vi ellers kan gøre for at reducere
forbrug af og forurening med plast: Fx at købe vatpinde af træ eller smide tamponhylstre i skraldespanden
i stedet for i toilettet. Konkret kunne det være en udgivelse af en ”Top 10 over ting, du nemt kan gøre for
at begrænse plast” fra Miljøstyrelsen, hvor producenterne eller butikkerne satte genkendelige skilte ved
eller mærker på de varer, der var en del af kampagnen.
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Sådan en kampagne ville bygge på konsistensbegrebet, hvor det bliver nemmere for folk at handle rigtigt,
hvis de kan se en sammenhængende fortælling i det, de gør – når det virker naturligt at sige B, fordi de
allerede har sagt A. Samtidig vil det understøtte convenience-segmentets lyst til at gøre det rigtige, og det
vil gøre det nemt for dem at omsætte den dårlige samvittighed til handling uden at skulle ud på store
ørkenvandringer.

Poser som fast inventar i apps til indkøb og madplaner
Som supplement til videofortællingerne kunne det også være relevant at arbejde med apps, som folk
bruger til at lave indkøbslister og madplaner med. Det kunne fx være en del af det faste inventar i app’en,
at brugeren skal udfylde, hvor mange poser han skal tage med til sine varer. Man kunne også arbejde med
at få notifikationer på forskellige tidspunkter, som mindede en om at huske at lægge poserne i tasken,
lommen eller bilen. Der er i øjeblikket stigende fokus på forskellig apps, der skal begrænse madspild, fx de
to apps ”Mad Skal Spises” lanceret af Dansk Supermarked og ”To Good To Go”. Ved at koble budskaber
om plastikbæreposen på sådanne initiativer vil det falde i naturlig forlængelse af fortællingerne om, at
man er miljørigtig, når man forsøger at begrænse madspild. Det vil understøtte vores følelse af konsistens
i vores handlinger.
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DEL 4
IDÉKATALOG
Rapportens sidste del vil behandle forskellige ideer, der med fordel kan supplere en kampagne for at
mindske forbruget af plastbæreposer. Nogle af forslagene vil være relativt simple at implementere, andre
er mere omfangsrige og sigter mod EU’s 2025-mål, hvor vi i Danmark skal halvere det nuværende
plastikbæreposeforbrug. Ideerne tager udgangspunkt i affaldshierarkiets tre nederste niveauer:
genanvendelse, genbrug og forebyggelse.

1. GENANVENDELSE
Genanvendelse af blød plast – og herunder plastikbæreposer – er den mest omfangsrige og komplicerede
tilgang til nedbringelse af poseforbruget. Her handler det om udvikling og implementering af systemer,
der mere indirekte påvirker forbrugernes adfærd. Disse tiltag kræver handling fra politikerne på både
nationalt og kommunalt niveau.

Indsamling af blød plast
Nogle kommuner indsamler allerede blød plast, men som nævnt i rapportens første del er det relativt få,
og indsamlingsordningerne er forskellige fra kommune til kommune. Det betyder, at kvaliteten af plasten
er forskelligartet, og mængderne endnu er begrænsede. Hvis Plastindustrien skal kunne aftage den bløde
plast til genanvendelse, er der ifølge Jakob Clemen fra Plastindustrien nødt til at være en større volumen,
og samtidig skal plasten være så ren, at forarbejdningsprisen ikke overstiger prisen på jomfruelige
materialer. Indsamling og genanvendelse af blød plast kræver et ensartet system med stor volumen og
renhed.

2. GENBRUG
Genbrug af plastikbæreposer kan antage mange former. Det kan både være sat i system enten fra politisk
hånd eller i de enkelte butikker, men det kan også foregå hjemme hos den enkelte forbruger.

Pantsystem for poser
Flere af vores eksperter har nævnt ideen om et pantsystem for poser, ligesom vi kender det fra Dansk
Retursystem, som håndterer vores flasker. Et sådan system er ikke ligetil at implementere. Det kræver
politisk vilje, bl.a. fordi det nuværende afgiftssystem ikke understøtter et sådan initiativ, men også fordi
det vil kræve, at alle butikker ensarter deres bæreposer, så de kan indgå i systemet. Som Anne Aittomaki
fra Plastic Change pointerer, så er det vigtigt, at det bliver ét fælles system og ikke et individuelt system
for hver butikskæde.
Et lille skridt på vejen til et større posepantsystem kan dog være, at dagligvare- og specialbutikkerne
bliver bedre til at promovere genbrugsposerne, som allerede eksisterer i de fleste butikker som alternativ
til den konventionelle plastikpose. For ca. 10 kr. kan man købe en presenningspose, som både er mere
holdbar og i højere grad minder om en taske end om en pose. Det vil derfor også være mindre oplagt at
anvende denne pose som skraldepose efter indkøbet.
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3. FOREBYGGELSE
De sidste ideer går på at forebygge et stort salg af poser. Her mener vi, at især butikkerne og forbrugerne
har mulighed for at nedbringe poseforbruget.

Tag penge for poserne
Selvom butikskæder som fx Silvan og Tiger er begyndt at tage penge for poserne, er de stadig gratis i langt
de fleste specialbutikker. Som vi hører fra Matas’ informations- og miljøchef, så oplevede kæden et
signifikant fald i poseforbruget i den toårige prøveperiode, hvor de tog penge for poserne. Alligevel er det
en svær beslutning at holde fast i, så længe ikke alle specialbutikker er med på ideen.
Fremhæv prisen på poserne
Selvom forbrugerne allerede betaler for poserne i dagligvareforretningerne, så er der ifølge den engelske
adfærdsøkonom Joe Gladstone også potentialer for at sænke forbruget af plastikbæreposer her. Hans
pointe er, at det ikke kun er prisen på poserne, der har en betydning, men også hvordan prisen italesættes.
Selvom vi ved, at vi betaler for poserne i supermarkedet, så er det de færreste af os, der kan priserne i
hovedet og tænker over dem, når vi handler. Joe Gladstones mener, at prisen skal være synlig, og at
italesættelsen af prisen i stil med ”Vil du betale 2,50 kr. ekstra for en pose?” signalerer et tab, som teorien
om loss aversion foreskriver. Denne strategi – både at tage penge for posen og at fremhæve posens pris –
har haft stor effekt på forebyggelsen af poser i England. 6

6

https://www.youtube.com/watch?v=mefnkTcTCV4
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