
Læsevejledning  

   

Igennem vores arbejde med CCM, har vi opstillet flere problemstillinger og derved løsninger, som vi har brugt til at lave et procesorienteret 

storyboard. Altså har vi vist vores ønskede forløb for en forbruger af produktet. På disse billeder får vi et indblik i hvad vi anskuer som en mulig 

løsning på det vedvarende høje antal af cigaretskod i naturen.  

I dette storyboard følger vi en ryger der endnu ikke panter skod. Vi følger hans vej igennem oplysning, lokalisering, brugeroplevelse og profit. Vi 

følger ham fra start til slut, men har samtidig også fået vist en smule produktorientering, da vi ser nogle af funktionerne ved pantautomaten, 

som i rude 6 og 7. Vi følger ikke kun forbrugerens proces, men også processen for miljøet i både byen og naturen, da det nye indførte system, 

medfører en voldsom stigning i private borgere der enten samler skod op, eller aldrig smider dem til at starte med, så de i stedet kan få penge 

for dem.  

 

  



 

  

Forurenet 

grundvand… Rent 

grundvand  

Skodder ender i det fri… I 

affaldssystemet  

 

 

Skod muligheder for at 

komme af med skod… 

Gode muligheder (…) 
Manglende 

motivation… Masser 

af (…) 

Økonomisk dyrt at 

indsamle skod… 

Billigere indsamling af 

skod 

Æstetisk grimt i 

gadebilledet… pænt 

gadebillede 

Æstetisk grimt i 

gadebilledet… 

Manglende forståelse 

af konsekvenserne… 

En god forståelse  

Manglende økonomisk 

incitament… Et tilpas 

incitament 

Uhygiejnisk håndtering… 

Hygiejnisk håndtering 

Utilfredsstillende 

transportmæssig 

opbevaring af skod… 

tilfredsstillende 

opbevaring 

Ikke skodvenlige 

skraldemuligheder… 

Skodvenlige muligheder 

Manglende 

affaldsmuligheder… En 

tilpas mængde 

affaldsmuligheder 

Dyr oprydning fra 

kommunen… Billigere 

oprydning af generelt 

skrald  

En dårlig trivsel i 

byen… God trivsel i 

byen 

 

Dårligere biodiversitet 

… bedre (..)  

Miljøet bliver forurenet… 

forureningen af miljøet 

bliver mindsket  

Problemkort 



M 
Begræns 

forureningen af 

grundvandet … 

Forøg/bibehold 

forurening 

Aflevér skod i 

affaldssystemet  

 

 

Skab gode muligheder for 

at komme af med sit skod 

… Hav begrænsede 

muligheder 

Opnå motivation til at 

smide skod ud … 

Opnå ikke motivation 

Opnå økonomisk 

besparelse på 

indsamling af skod … 

Opnå ikke besparelse 

Opnå et pænere 

gadebillede … 

Bibehold gadebilledet 

Skab en god 

forståelse af 

konsekvenserne … 

Bibehold manglende 

forståelse 

Kreer et 

tilfredsstillende 

økonomisk incitament 

… Bibehold manglende 

incitament 

Indfør hygiejnisk 

håndtering af skod … 

Bibehold uhygiejnisk 

håndtering 

Find løsninger til 

gode muligheder for 

opbevaring af skod … 

Bibehold manglende 

løsninger 

Modificér 

skraldemuligheder så de er 

skod-venlige … Behold 

manglende muligheder 

Indfør flere 

affaldsmuligheder de 

rigtige steder … Behold 

manglende muligheder 

Spar penge på oprydning af 

skrald … Fortsæt med 

samme pris 

Skab bedre trivsel i 

byen … Behold 

samme trivsel 

 

Stop forværring af 

biodiversitet i miljøet 

… Fortsæt forværring 

Reducér forureningen af 

miljøet … Forøg/bibehold 

forurening 

Problemkort vendt  
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