
BORGER-ID-KORT
H

vad laver du?

D
ine udfordringer 

GØR-DET-SAMMEN-
BORGER

D
in indvirkning

D
u har en indflydelse på bym

iljøet ved at 
reducere spild gennem

 alternative produktion-
forbrugspraksisser og på sociale grupper ved at øge 
fæ

rdigheder, sam
fundsm

æ
ssig sam

m
enhæ

ngskraft 
og en følelse af ejerskab.

D
u har m

uligvis brug for at opbygge fæ
rdigheder 

sam
t rådgivning til koordinering og bæ

redygtig 
udvikling af forretningsm

odeller. O
psøg økonom

isk 
støtte og infrastrukturstøtte fra institutioner ved at 
vise m

ålbare beviser for din indflydelse.

D
u arbejder i uform

elle grupper eller non-profit-
organisationer for at im

plem
entere alternative 

praksisser, dele inform
ation, ressourcer og 

fæ
rdigheder og øge opm

æ
rksom

heden.

H
vem

 er du?
D

u nyder at sam
arbejde om

 langsigtede projekter 
i en gruppe, der deler dine væ

rdier i retning af 
alternative produktions-forbrugspraksisser til et 
lukket kredsløb i bygnings- og fødevaresystem

erne 
og på tvæ

rs af system
er.

BORGER-ID-KORT

D
ine udfordringer 

D
in indvirkning

D
u har indflydelse på bym

iljøet ved at påvirke 
byplanlæ

gningen og på sociale grupper ved at 
frem

m
e grupper m

ed interesse for fæ
llesspørgsm

ål 
og øge deres viden og bevidsthed.

D
u skal m

uligvis planlæ
gge for at tage højde for den 

økonom
iske bæ

redygtighed af projekter, hvis de udføres 
regelm

æ
ssigt, og hjæ

lp fra facilitatorer til netw
orking. At 

engagere sig m
ed de lokale institutioner om

kring støtte 
til gennem

førelse af projekter.

H
vad laver du?

D
u engagerer dig i sam

arbejde i m
idlertidige 

sam
skabte og sam

producerede projekter, der 
frem

m
es af facilitatorer til at reagere på fæ

lles 
problem

er, øge opm
æ

rksom
heden og frem

m
e 

alternative m
åder at bruge ressourcer på.

H
vem

 er du?
D

u nyder at sam
arbejde i en gruppe, der er dannet 

for en kort periode baseret på fæ
lles væ

rdier og 
bekym

ringer om
 m

iljøm
æ

ssige og sociale spørgsm
ål 

(såsom
 anvendelse af offentlige arealer) og 

regeringsm
æ

ssige m
angler i det byggede m

iljø.

STRATEGISK BORGER

BORGER-ID-KORT

D
ine udfordringer 

D
in indvirkning

D
u har indvirkning på bym

iljøet gennem
 reduktion 

af affald og ressourceforbrug; på sociale grupper 
gennem

 lokalsam
fundsinddragelse; på din 

privatøkonom
i gennem

 penge- og pladsbesparelse.

Som
 serviceudbyder skal du m

uligvis opbygge 
fæ

rdigheder til im
plem

entering og drift af en 
service. Søg efter økonom

isk støtte til at udvikle 
den. Som

 leverandør af en tjeneste skal du m
uligvis 

opbygge trovæ
rdighed og tillid.

H
vad laver du?

D
u engagerer dig i sam

arbejde for at tilfredsstille 
fæ

lles behov ved at dele ressourcer såsom
 varer 

og inform
ation gennem

 faciliteter (tjenester og 
virtuelle platform

e/netvæ
rk) i produkt-, bygnings- 

og m
obilitetssystem

erne.

H
vem

 er du?
D

u nyder at erstatte nuvæ
rende forbrugsm

ønstre 
ved at dele og udveksle praksisser i grupper for at 
m

aksim
ere ressourceforbruget.

DELENDE BORGER

BORGER-ID-KORT

D
ine udfordringer 

H
vad laver du?

D
in indvirkning

D
u har en indvirkning: på bym

iljøet ved at reducere 
m

aterialeforbrug; på sociale grupper gennem
 

borgerinddragelse, kom
petenceopbygning og social 

inklusion; på den lokale økonom
i ved at spare 

penge og skabe arbejdspladser.

Som
 tjenesteudbyder skal du m

uligvis diversificere 
tjenesten m

ed henblik på at udvikle en bæ
redygtig 

forretningsm
odel, m

ens du understøttes af ekstern 
support. O

pbyg stabile partnerskaber lokalt, og del 
erfaringer globalt.

D
u engagerer dig i at erstatte nuvæ

rende 
produktions- og forbrugsadfæ

rd i produktsystem
et 

m
ed økodesign, egenproduktion og 

reparationspraksisser m
ed støtte fra faciliteter og 

videnudvekslingsnetvæ
rk.

H
vem

 er du?
D

u nyder at producere på egen hånd og forlæ
nge 

varernes levetid ved at tilgå faciliteter, der 
tilbyder plads, udstyr og støtte og ved at styrke 
dine kom

petencer gennem
 netw

orking og 
videnoverførsel.

GØR-DET-SELV-
BORGER

BORGER-ID-KORT

D
in indvirkning

D
u har en indvirkning på m

iljøet ved at levere viden 
og beviser vedrørende m

iljøm
æ

ssige og sociale 
spørgsm

ål og på sociale grupper gennem
 borgerligt 

engagem
ent, opbygning af interesse og bevidsthed 

om
 bæ

redygtighed.

D
ine udfordringer 

D
u er m

uligvis nødt til at diversificere deltagelse, 
se på både sociale og tekniske aspekter af 
bæ

redygtighed og håndtere spæ
ndinger m

ed den 
traditionelle akadem

iske videnskab.

H
vad laver du?

D
u engagerer dig i initiativer som

 borgervidenskab 
og videnkabsbutikprojekter, der frem

m
es af og/eller 

ledes af borgere m
ed støtte fra institutioner, hvor 

deltagere bidrager til vidensproduktion gennem
 

dataindsam
ling og -deling.

H
vem

 er du?
D

u nyder at indsam
le og dele data til 

vidensopbygning for at forbedre forståelsen af 
m

iljøm
æ

ssige og sam
fundsm

æ
ssige spørgsm

ål 
inden for em

ner, der interesser dig for at 
øge bevidstheden og for at væ

re fortaler for 
bæ

redygtighedsæ
ndringer.

SENSORBORGER

BORGER-ID-KORT

D
ine udfordringer 

D
in indvirkning

D
u har en indvirkning: på bym

iljøet ved at forbedre 
ressourceanvendelsen og reducere affaldet; på 
sociale grupper ved at frem

m
e fæ

rdigheder, social 
sam

hørighed og selvhjulpenhed; på den lokale 
økonom

i ved at skabe arbejdspladser.

D
u er m

uligvis nødt til at etablere partnerskaber 
og stabile forsyningskæ

denetvæ
rk for at opbygge 

bæ
redygtige forretningsm

odeller. Invester i at 
opbygge fæ

rdigheder og videnudveksling, og se 
efter adgang til infrastrukturer og økonom

isk støtte. 

H
vad laver du?

D
u er engageret i at frem

m
e alternative m

ønstre 
ved at producere eller indtage fødevarer og 
produkter sam

t levere eller abonnere på tjenester, 
der reducerer ressourceforbruget og forhindrer 
spild i produktion og forbrug.

H
vem

 er du?
D

u lever en bæ
redygtig livsstil og sigter m

od at 
frem

m
e æ

ndringer i etablerede produktions- og 
forbrugspraksisser frem

m
et af lokale virksom

heder 
og organisationer for produkter og fødevarer.

ZERO-WASTE-
BORGER

BORGER-ID-KORT

H
vem

 er du?

D
ine udfordringer 

D
in indvirkning

D
u har indflydelse på bym

iljøet ved at reducere 
affaldsproduktion og efterspørgsel efter råvarer og 
på privatøkonom

ien ved besparelser og overskud 
gennem

 leje eller udlejning.

Som
 låner skal du m

uligvis opbygge trovæ
rdighed 

og skaffe en beskyttelsesforsikring. Som
 

serviceudbyder har du m
uligvis brug for adgang til 

infrastruktur og støtte, opbygning af fæ
rdigheder 

og en bæ
redygtig forretningsm

odel.

H
vad laver du?

D
u engagerer dig i at frem

m
e nytteorienterede 

forbrugspraksisser, der giver dig m
ulighed for at 

tilfredsstille dine behov for produkter, rum
 og 

transporter uden at eje dem
 gennem

 udlejnings- og 
lejetjenester.

D
u er tilhæ

nger af at leje og udleje produkter, rum
 

og transport for at undgå overflødigt ejerskab og 
øge brugsvæ

rdien og sam
tidig håndtere stigningen i 

leveom
kostningerne.

BRUGSORIENTERET 
BORGER
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