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Et ansvar for en bærekraftig fremtid

Oppdraget for dagens innovasjonscamp er å utvikle en idé som kan bidra til mer
ansvarlig forbruk og produksjon av forbruksvarer. Dere skal også foreslå hvordan
dere kan påvirke andre til å ta i bruk idéen deres. Konsumenters ansvarlige
forbruk og produsenters ansvarlige produksjon vil sammen være viktige bidrag
for en bærekraftig utvikling.
 
Bærekraftig utvikling er «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»
(Brundtland et al, 1987). For å hjelpe samfunnet med å sikre kommende
generasjoners behov, har FN formulert 17 målsetninger i sin «2030-agenda for
bærekraftig utvikling» som har som mål å møte de utfordringene samfunnet står
ovenfor. I dag skal dere i fellesskap jobbe for den tolvte målsetningen: Ansvarlig
forbruk og produksjon.
 
Hvert år produseres det enorme mengder avfall fra produksjonen av
forbruksvarer. Bare i 2010 ble det produsert omlag 275 millioner tonn plastavfall i
192 kystnære land, hvorav mellom 5 og 13 millioner tonn endte i havet (Jambeck,
2015). Ansvarlig forbruk og produksjon innebærer å produsere og konsumere
etter sirkulære prinsipper. Dette betyr at råstoff, slik som f.eks. plast eller
metaller, kan resirkuleres til bruk i ny produksjon, og at vi bruker mindre råstoff
enn vi gjør i dag (Sintef, 2018). Målet er at også fremtidige generasjoner da vil
kunne produsere det de behøver for å dekke sine behov.
 

De 17 bærekraftsmålene, i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling



Oppgaven

Del 1: Idé

Del 2: Påvirkning

I første del av oppgaven skal gruppen jobbe seg
frem til og utvikle en idé for ansvarlig forbruk og
produksjon – basert på å gjenvinne det vi bruker.
 
Det er opp til gruppen å velge hvilket problem de
ønsker å løse. Kanskje syntes dere bruk av plast i
tekstiler, utslipp fra transport, eller et generelt
overforbruk er viktige utfordringer å ta tak i.
 
Idéen burde være så konkret som mulig på hva
løsningen er, samtidig som dere er tydelige på
hvem den er rettet mot.
 

For at idéen deres skal kunne nå ut i
verden og faktisk bidra til endring, så må
dere ha en plan for hvordan dere skal
påvirke de dere retter den mot.
Sosiale medier kan være virkningsfult,
men det er viktig å si noe om måten f.eks.
disse kanalene kan brukes. Hva er
budskapet og på hvilke måter skal det
komme frem?

Kilde: Headspin/SINTEF

Gruppene skal fremføre en 3 minutters
presentasjon av sin løsning, foran en jury.
Delfinalene foregår på enerom. Se lister
for deres gruppes delfinalerom.
Presentasjonen deres kan gjerne bestå av
en powerpoint eller lignende.
Fra hvert delfinalerom vurderes én
gruppe til å gå videre til superfinale.

Presentasjon
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