
 1 

DAIM workshop, 9. oktober 2008 

Service/kampagne, holdkaptajner Katja og Joachim 

 

Landskaber 

 

 
 

Det centrale område i dette landskab for involverende kampagner/servicedesign udgøres af 

uformelle fællesskaber drevet af lokalt engagement. For eksempel de semi-offentlige steder 

der aktivt indtages af brugere der sætter deres eget præg på det – og føler ejerskab/ansvar. Her 

må være noget at lære – noget at bygge videre på for nye dialoger om affaldshåndtering, 

noget om at det skal komme fra folket! 

 

Øverst til højre har vi en slags ingenmandsland, der ligger i sprækken mellem mere etablerede 

zoner. Det er dér der flyder noget skrald, men også der nogen selv har taget initiativ til at 

sætte hjemmelavede skilte op. Det peger på nogen muligheder for situations-specifikke 

kampagner. 

 

Det nederste venstre hjørne har vi viet til ’individuelle praksisser’. Billederne viser to meget 

forskellige ’systemer’ til at organisere ting der er på vej: sirligt farvekodede kasser og de 

tilsyneladende mere ad hoc fremvoksende bunker i carporten.  

 

Nederst til højre står de offentlige indsamlingsbeholdere som er pæne. De tager anonymt 

imod, og skal kunne koble op imod begge de to typer af organisering i hjemmet. Men deres 

anonyme og passive udtryk står i kontrast til al den ekspertise der ligger ”bagved” systemet 

og tager imod, fx ham der manuelt sorterer batterierne.  

 

Øverst til venstre har vi en kampagne-joker bestående af sociale events der kædes sammen 

med en særlig adfærd. For eksempel når Sankthansfesten på stranden bliver en anledning for 

mange til at rydde ud i indboet og smide møbler og andet på det fælles bål. Som kontrast til 

løftede pegefingre-type-kampagnen der vil ændre adfærd, tænker vi i at stille vilkår til 

rådighed for en sjov affaldshåndtering – affaldsparties! 
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Problemstillinger/spørgsmål til landskabet 

 

 
 

Diskussionen af hvad de to billeder nederst til venstre egentlig betyder – er det ’orden vs 

kaos’, eller snarere ’folk er forskellige’ førte til to modsatrettede spørgsmål: Hvordan finder 

vi plads til den lille mand i systemet? Eller hvordan finder vi plads til systemet for den lille 

mand? Kan et Ikea affaldsmodul til køkkener være en slags oversættelseszone ml forskellige 

individuelle praksisser og standardløsninger? 

 

Transitzoner hvor ingen rigtig tager ansvar findes overalt – bag banegården eller i 

grøftekanten. Hvordan kan man bringe det kulturelle ubehag ved spild ind i ingenmandsland? 

Ideen om ’zoner’ bruger vi til at flytte fokus fra hvilken type person der ’typisk smider affald’ 

til i stedet at se på hvilken adfærd en given zone lægger op til. Dem der smider affald her gør 

det ikke nødvendigvis derhjemme! 

 

Hvad gør vi ved transitzoner? Transitzonerne som ’ventil’ for de elementer der ikke passer 

ind andre steder? Er den unormale brug af transitzoner simpelthen en konsekvens af at alle 

andre steder er normale og regulerede? 

 

Social kontrol. Er de flotte graffiti billeder af rene områder udtryk for unge ildsjæle der 

rydder op efter sig, eller blot at rengøringsfrekvensen her er højere end bag ved 

banegården...? 
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Planer: 

 

 
 

Kampagne og service kan godt tænkes sammen uden noget klart skel. 

 

Det handler om at vi som borgere bliver hjulpet – vi skal komme den energi i møde, som vi 

allerede oplever ude i hjemmene, og der skal tænkes i service der kan understøtte disse 

kræfter. 

 

I stedet for at tænke i stereotyper og generaliseringer vil vi gerne gøre noget mere konkret 

lokalt. 

 

Vi vælger 5 situationer der kunne arbejdes videre med: 

- Tvivl-situationer – hvor skal skraldet hen? 

- Gemmebunker. Aktivere det kulturelle ubehag ved spild indbygget i billederne af 

hjemmets midlertidige ventepladser for ting. 

- At købe ind fx i centreret.  Vi kan stille os i strømmen hvor det der senere bliver til 

affald bliver købt, og intervenere aktivistisk. 

- Smide skraldet ud. En konkret afprøvning af hvilken interaktion man kan få med folk 

i udsmidningsøjeblikket, fx i en gård, vha feedback fra skraldemaskineriet. Eller ved 

at lave markedsplads på genbrugspladsen og skabe en stor scene for affald som 

ressource der kan deles og byttes.  

- På vej (transit). Et forslag til en intervention, hvor der bliver samlet det andre smider 

ud. Som når genbrugspladsmændene værdsætter afrikanske statuetter og billeder. 

 

 


