
 Vilken var målgruppen? 
Personer i åldrarna 25 till 40 år, med särskilt fokus på unga  
vuxna i städerna och familjer med små barn.

 Vad är resurseffektivitet? 
Resurseffektivitet handlar om att använda begränsade resur-
ser på ett hållbart sätt – göra mer med mindre och minimera 
vår påverkan på miljön. Vår framtid är beroende av hur vi an-
vänder resurser som vatten, luft, metaller, mineraler, skogar, land, 
livsmedel och system för biologisk mångfald. Dessa resurser 
är nödvändiga för vårt välstånd och välbefinnande, men vi för-
brukar dem snabbare än de kan ersättas.

Vi måste ändra vårt sätt att använda resurserna, både som indi-
vider och som samhälle. På det sättet kan vi, och våra barn, 
se fram emot god livskvalitet, en livskraftig ekonomi och en häl-
sosam miljö.

 Generation Awake-kampanjens  
 framväxt 
Kampanjen lanserades i oktober 2011 med en flerspråkig 
webbplats, en Facebook-sida, en viral video och PR-verksamhet. 
Här presenterades Rutinmässiga Robbie, Klyftiga Kalle och 
Impulsiva Inga – personliga shoppingkassar som representerade 
typiska konsumentval.

Under 2012 fokuserade kampanjen på vattenförbrukning. Då lan-
serades ytterligare en karaktär, Vattengalne Ville, med innehåll 
och en video för att främja hållbar vattenanvändning. En ny 
webbplats utvecklades, med information om den dolda vatten-
förbrukningen i förbindelse med dagliga konsumtionsvaror.

I början av 2014 inleddes en ny fas med fokus på avfallshante-
ring, som är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå en grön 
ekonomi. Den nya karaktären Rikard Af Fall kom med budskapet 
att ”avfall som inte kan undvikas är en värdefull resurs”.

Kampanjen genererade påtagliga resultat. Kampanjwebbplatser-
na hade fler än 1 miljon besökare, videorna sågs över nästan 
10 miljoner gånger, Facebook-gruppen hade nästan 140 000 föl-
jare och PR-aktiviteterna resulterade i över 2 000 artiklar 
om kampanjen.

 Kampanjens stödgivare 
Kampanjen stöddes av över 130 offentliga och privata organi-
sationer som spred budskapen om resurseffektivitet och avfall 
genom sina egna kanaler.

Generation Awake var en kampanj som vill höja medvetenheten om resurseffektivitet. Den är riktad till allmänheten 
och visar vad som kan göras i det dagliga livet för att minska avfallet och använda naturresurser som vatten, energi, 
trä och metaller på ett klokare sätt. Den lanserades 2011 av Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, för 
att främja ett mer resurseffektivt Europa med en grön ekonomi (eller ”kretsloppsekonomi”). I kampanjen uppmanades 
människor att tänka på sina konsumtionsvanor och dess konsekvenser för miljö, naturresurser, livskvalitet, hälsa och 
välbefinnande.
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