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Abstract 
The result of a growing society of consumers is a growing amount of waste. Recent years an 

increase of awareness of the condition of the climate and environment and where this is 

heading, has caused more countries to reflect upon their own sustainability. An important 

factor in the strategy to reform the current pattern of linear resource use, is to increase 

reusage and recycling of waste. This paper focus is on the division of biowaste. While the 

municipality of Copenhagen has rolled out a biowaste gathering and reusage plan. This paper 

researches the role of the citizen and the bio-bin that was distributed as part of this plan. 

Through an analysis of the position on the bio-bin of young citizens between the age of 20-29 

years old living in Copenhagen, the goal of this paper is to present a re-design of the current 

bio-bin, that solves the current problems. The paper uses theories and methods from Soft 

design, design-Sprint, Interviews and material agency to evaluate the current bio-bin MABS 

and give an insight to the relationship between the citizen, the bin and the municipal. 

Through the analysis this paper found that the bio-bin and its role in the home of young 

citizens of Copenhagen municipal, has been subject to little investigation. Focusing on 

solving the current problems with the bio-bin, the paper proposes design that helps the citizen 

and the municipal reach their goals of increased biowaste reusage. 
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Indledning 
Dette 1. semesterprojekt forsøger at evaluere Københavns kommunes biospand, Max Air 

Biospand (MABS), med henblik på at foretage en undersøgelse af, hvordan et re-design af 

biospanden kan øge brugervenligheden for projektets målgruppe, og dermed øge muligheden 

for borgerens fortsatte deltagelse i Københavns bioaffaldssorteringssystem. Først præsenteres 

bioaffaldssortering i kontekst, fra FN’s verdensmål til lokale kommunalpolitiske planer for 

bioaffaldssortering. Derefter fokuseres der på bioaffaldsspandens (MABS) rolle i 

Københavns kommunes affaldssorteringssystem. Målgruppen for projektets 

empiriindsamling, begrundes til at være unge (20-29), der bruger eller har brugt MABS og 

som bor alene, i etageboliger. Problemstillingen, problemfeltet og målgruppen, danner 

grundlaget for rapportens, problemformulering og dertilhørende afgrænsning. Projektet er 

henholdsvis bundet til HumTek-dimensionerne “Design og Konstruktion” og “Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund”. 

I designprocessen er der gjort brug af metoderne, Coloured Cognitive Mapping, Sprint og 

3D-modellering. Kvalitative interviews er blevet foretaget, i forbindelse med undersøgelsen, 

af målgruppens brugeroplevelse med MABS. Empirien fra disse interviews er analyseret med 

metoden meningskodning. Der præsenteres nødvendig baggrundsviden om cirkulær økonomi, 

kommunens målsætning, affaldshierarki, bioaffaldskredsløbet og bananfluens livscyklus. Der 

præsenteres central teori som projektet står på skuldrene af. Herunder elementer indenfor 

Soft-Designtænkning og begrebet Materiel agens, som det præsenteres og benyttes af 

Metcalfe et al. (2012) i rapporten ‘Food waste bins: bridging infrastructures and practices’. 

Analyseafsnittet består af, en kodning af informanternes svar, med fokus på deres generelle 

holdning til bioaffaldssortering og deres specifikke oplevelser med MABS. Denne analyse 

underbygges og sammenholdes med det britiske studie udarbejdet af Metcalfe et al. (2012). 

Dertil udbygget og forsøgt belyst med en test af bioaffaldsposerne foretaget af 

projektgruppen selv.  

Diskussionen kommer ind på, bioaffaldssortering som syndsforladelse, kommunens rolle, 

som organisator af bioaffaldssortering og udbyder af biospanden som værktøj, og relevansen 

af at inddrage borgeren, og dermed en evaluering af? biospanden i 

bioaffaldssorteringssystemet. 

Designafsnittet præsenterer et designrationale for de forslåede designløsninger. Der 

fremlægges første og anden iteration af designet. Hertil prototypen af første iteration. 

Designrationalerne fokuserer på at forklare tanker bag de forskellige dele og den reelle 

udførelse af dette. Første iteration udsprang af inspirationen fra en blespands-
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lukkemekanisme. Anden iteration stod på skuldrene af første iteration, sammenholdt med den 

indsamlede empiri. Designafsnittet afrundes med en diskussion af konsekvenserne ved 

løsningsforslagene i både første og anden iteration. Hele projektet afrundes med en 

konklusion af undersøgelsen. 

Problemstilling 
De Forenede Nationer (FN), har udviklet 17 konkrete verdensmål og 169 delmål, som 

forsøger at forpligte alle medlemslande til at arbejde hen mod at afskaffe “fattigdom og sult i 

verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs 

og mere bæredygtig økonomisk vækst” (UNPD’s nordiske kontor, 2019). Formålet med 

verdensmålene, er at sætte fokus på en mere bæredygtig udvikling for både menneskeheden 

og planeten. Ved at opstille mål med fokus på den bæredygtige udvikling, engageres 

mennesker og organisationer verden over, i fællesskab, til at løse både nationale og 

internationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser. 

 

Figur 1: Data om forbruget af verdens ressourcer verden over (Global Footprint Network, 2016, kort over verdens 

overforbrug) 

I figuren ovenover ses verdens tendens til overforbrug. Der ses en sammenhæng imellem den 

biokapacitet, som landet har tilgængeligt, og hvor meget landet forbruger pr. indbygger. 
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Biokapaciteten er jordens produktive områder, samt nationernes individuelle evner til at 

producere fornybare naturressourcer. Dette forklarer, hvorfor at lande som Rusland forholder 

sig neutral, på grund af det kæmpe landareal som nationen har. Rusland har dog ikke lige så 

mange indbyggere pr. kvadratmeter, som f.eks. andre lande som Kina eller USA.  

Globalt set svarer det til, at mennesker benytter 40% mere end jordens producerede 

ressourcer pr. år. Dette bør vække opsigt, da det betyder, at det med tiden vil udtømme jorden 

for dens ressourcer. I løbet af årenes løb, kan man bl.a. se at moderniseringen øger jordens 

ressourceunderskud (Global Footprint Network, 2016, data om overforbrug). Verdenen 

bruger flere ressourcer, end jorden kan producere. I Danmark er der f.eks. et overforbrug på 

hele 63% i forhold til landets tilgængelige biokapacitet (Global Footprint Network, 2016, 

data om overforbrug). 

Den voksende verdensbefolkning, i sammenhæng med det stigende overforbrug, betyder at 

der er vækst i verdensøkonomien hvilket medfører et øget globalt ressourceforbrug. Hvis den 

globale efterspørgsel bliver ved med at stige, og forbrugskulturen ikke ændrer sig, vil 

overforbruget af verdenens biokapacitet blive ved med at stige, og det vil resultere i at 

jordens ressourcer bliver opbrugt. (Miljøstyrelsen, 2019).  

Der er en voksende bekymring, om hvordan man kan passe på klimaet og formindske det 

store CO2 udslip. Der er nok bæredygtig teknologi til at bremse den globale opvarmning og 

løse de problemer, der følger med for mennesker, dyr og samfund (Pacala & Socolow , 

2004). Ingeniører og forskere prøver at skabe banebrydende teknologier, hvilket kan ende ud 

i at være mere skadeligt, end det gavner (Hoffman, 2018). I kandidatafhandlingen Mortensen, 

& Rasmussen, (2018) pointere han, at udfordringerne ligger i at få implementeret 

eksisterende bæredygtig teknologi i det moderne samfund, både lokalt og globalt (Mortensen, 

& Rasmussen, 2018). Han mener, at løsningen er at få gjort bæredygtige teknologier mere 

attraktive end de fossile brændstoffer. Hvilket er svært, når prisen på fossilt brændstof er så 

billigt, som den er, siger Anders Winther Mortensen i Hoffman (2018). I gennemsnit smider 

den almene dansker 450 kilo affald ud hvert år (Danmarks Naturfredningsforening, 2019). 

Størstedelen af dette affald bliver afbrændt, og der dannes mere CO2, selvom 

affaldssorteringen af Affald skal ikke opfattes som “skrald”, men i stedet skal det opfattes 

som en ressource, der kan blive nyttig for samfundet (Teknik -og Miljøforvaltningen, 2018, s. 

6). Dette kan sættes i perspektiv med verdensmål nr. 12, som lyder “Sikre bæredygtigt 

forbrug og Produktionsformer” (UNPD’s nordiske kontor, 2019, Mål 12). Dette mål 

beskriver, effektiv styring af de fælles naturressourcer samt bortskaffelse af giftigt affald. 
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Desuden skal virksomheder, det offentlige og den private befolkning tilskyndes så de 

genbruger mere og reducerer deres affald (UNPD’s nordiske kontor, 2019, Mål 12). 

I en kvantitativ undersøgelse foretaget af Analyse Danmark A/S (2015) om Miljøstyrelsens 

kampagne ”Kend dit affald”, blev der dannet et overblik omkring danskernes generelle 

holdning til Affaldssortering (Analyse Danmark, 2015). Undersøgelsen viser, at de ældre 

generationer (60-75-årige) har bedre overblik over affaldssortering, hvor hele 19% synes at 

det er ”meget nemt” at affaldssortere, kontra de yngre generationer (20-29årige), hvor kun 

4% synes at det er ”meget nemt”. Det er også de ældre, der synes, at genanvendelse er meget 

vigtigt med 35% af deltagerne, hvor det kun er 19% af de yngre. I Region Hovedstaden synes 

51%, at de er blevet tilstrækkeligt informeret af kommunen mht. hvordan man skal 

affaldssortere, trods det kun er omkring halvdelen som synes, at de er tilstrækkeligt 

informeret omkring affaldssortering. Så synes over halvdelen, på hele 55%, at det ikke er 

nødvendigt at informere mere om affaldssortering. Det er også kun 48% som kender til 

kommunens krav til affaldssortering. Tiden som man skal bruge på affaldssortering, er også 

vanskeligt. Der er tale om at kun 16% er villige til at bruge mere end 15 minutter, ugentligt 

på deres affald. Størstedelen mener at det uoverskuelige ved affaldssortering, er manglen af 

plads til flere beholdere indendørs, det er tilfældet hos hele 54% af alle deltagere. 15% synes, 

at det bare er ekstra besværligt at affaldssortere. 

Genanvendelse er en vigtig del for kommunernes affaldsstrategi. I affaldsstatistikken fra 

2017, udgivet af Miljøstyrelsen, kan det 38.000 tons organisk affald i 2013 og 68.000 tons 

organisk affald i 2017. Der ses altså en markant stigning, når det kommer til bioaffald, det var 

også i 2017 at MABS blev uddelt til borgerne i Københavns kommune. 

Københavns Kommune udtrykker, at det er en kæmpe succes med implementeringen af 

bioaffaldssorteringsordning, da der blev indsamlet 4.330,6 tons i år 2017, hvor udrulningen af 

MABS begyndte. Efter implementeringen blev der indsamlet 4.532,9 tons bioaffald blot 

inden for de første 4 måneder af 2018. Dette viser en tydelig ændring i sammenhæng til 

uddelingen. (Københavns kommune, 2018, Bioaffaldsordningen er blevet en succes på 

rekordtid). I forbindelse med implementeringen af en biospand i selve hjemmet, kommer det 

dog til udtryk i en rundspørge på bloggen SustainDaily, at forskellige husholdninger oplever 

en form for ubehag forbundet med MABS (Thustrup. 2017). 
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Problemfelt 

En af skyggesiderne ved det moderne forbrugssamfund er voksende mængder af affald. De 

enorme mængder af affald skaber problemer for miljøet. De seneste år har et øget fokus på 

miljø og klima fået flere borgere til at fokusere på egne forbrugsmønstre (Nyvang, 2019). På 

baggrund af FN’s verdensmål (UNPD’s nordiske kontor, 2019), er der sat gang i 

affaldsstrategier hos EU. I 2014 udgav EU-kommissionen et miljøaktions program, “the 7th 

Environment Action Programme (EAP)” også kendt som “Living well, within the limitis of 

our planet” (Europa Kommissionen, 2019). Programmet har fokus på en handlingsplan for 

medlemslandene frem til 2020, i et forsøg på at imødekomme en mere langsigtet plan frem til 

2050. En del af denne plan lægger fokus på implementeringen af affaldssortering og 

genanvendelse i medlemslandene. I Danmark har miljøstyrelsen vedtaget at “ (…) 

Kommunerne skal bidrage til at opfylde målet, men det er op til den enkelte kommune at 

skrue den bedste løsning sammen til deres lokale forhold.” - (Miljøstyrelsen, 2014). I relation 

til det utilstrækkelige fokus på cirkulær økonomi, manglende genanvendelse af affald i 

systemet, der stadig kan fungere som brugbar ressource. Der er mangel på at beholde 

materialer og produkter i de økonomiske kredsløb, da mange materialer og produkter, kan gå 

tilbage i værdikæden og stadig være relevant på markedet (Miljøstyrelsen, 2019). 

I august 2017 udrullede Københavns kommune en bioaffaldssorteringsordning der bl.a. 

indebar at hver husstand i kommunen modtog ‘den lille grønne køkken-kurv’ (MABS) 

(Københavns Kommune, 2018). Det har interesse at indsamle bioaffaldet, sorteret for sig 

selv, så det kan bruges til at skabe biogas. Desuden er restproduktet fra bioforgasningen 

gødning, der kan tilføres til marker og bidrage med at landbrugsjord ikke bliver udpint. 

Affaldssortering stiller i sig selv store krav til de enkelte husholdninger, der skal besidde 

viden, om affaldets kategorier, og implementere nye rutiner og genstande i deres hjem. På 

trods af dette har mange borgere velvilligt taget kommunens biospand i brug, desværre ser 

det ud til, at den er forbundet med gener som bananfluer, porøse bioposer og et højt 

opmærksomhedskrav. Desuden en bekymring for lugt som udfordrer gældende kulturelle 

normer om hygiejne. Generne øger besværet med bioaffaldssortering. Forbundet med for 

stort besvær er bioaffaldssorteringssystemet i risiko for at mislykkes, brugerens velvillige 

deltagelse tabes. I et bæredygtighedsperspektiv er dette et problem. 

Med udgangspunkt i dette problemfelt har projektet valgt at fokusere, på værktøjet til at 

bioaffaldssortere i hjemmet, nærmere bestemt brugeroplevelsen, med biospanden 

implementeret af Københavns kommune. Københavns kommune havde ikke større 
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overvejelser omkring biospanden, da denne blev valgt (Bilag 4). Metcalfe et al. (2012) peger 

også på, at der ikke for alvor findes undersøgelser med spanden i fokus, “Yet bins– of any 

kind – have been subject to little investigation, despite being a central element of the waste 

infrastructure.” (Metcalfe et al, 2012, s.135).  

Spanden er relevant at undersøge, fordi den er et led i en større dagsorden, herunder EU's 

plan for cirkulær økonomi (Europa Kommissionen, 2019) og Danmarks plan for en cirkulær 

omstilling (Miljøstyrelsen, 2014). Dette forklarer hvorfor kommunen har sendt spanden ud til 

borgerne. Spanden bliver således et symbol for borgerinddragelse i omstillingen til en 

cirkulær ressourceudnyttelse. Borgerens rolle i omstillingen udspilles primært ved og 

omkring spanden. Borgerens forståelse af spanden kan tolkes som et indirekte billede på 

borgerens egen rolle i systemet. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan spanden påvirker 

borgeren. Dertil har bioaffaldssorteringen, der foregår med spanden i hjemmet, en betydning 

for brugeren. Det nuværende design forårsager, at bioaffaldssortering er 

opmærksomhedskrævende og forbundet med gener. 

Med den designorienterede problemformulering, undersøger projektet, hvordan den allerede 

eksisterende bioaffaldsspand, kan re-designes mere hensigtsmæssigt. Der er endvidere taget 

stilling til at projektets nye design tiltænkes i en fortsat forbindelse med en kommunal 

implementering. Designet kræver dog, at den skal kunne det samme som den gamle version, 

men være optimeret med henblik på at undgå en forværring af hjemmemiljøet, grundet gener, 

og øge brugervenligheden i produktet, så folk ikke opgiver spanden og dermed projektets mål 

om at sortere bioaffald. 

I Bilag 5, er der givet et visuelt overblik over problemet ved hjælp af Coloured Cognitive 

Mapping i form af et “Problem of difficulties”, hvordan projektgruppen har fundet 

konsekvenser og årsager ved et hovedproblem der hedder, “Københavns Kommunes MABS 

er forbundet med gener for brugeren”. Med CCM kan boblerne vendes til et 

overblik over designløsninger (Pries-Heje. J, 19/9-2019) (Bilag, 5)1.  

Københavnernes hverdag med bioaffaldssortering ser ud til at være forbundet med gener. I 

sammenhæng med implementeringen af biospanden, er der blevet lavet et blogindlæg, hvor 

borgerne kunne fortælle hvad de synes der ikke fungerer ved den nye affaldsordning. 

blogindslaget fungerer også som en portal for borgerne, til at dele løsningsforslag til at slippe 

                                                             
1 Også præsenteret i Eksamensopgave, Basiskursus 1: Design og Konstruktion, 18/10-2019, af: Bertil Ole Thorsen, Jens 

Emil Syrach Nielsen, Laura Nicolaisen, Magnus Rude Nielsen og Mathilde Lærke Hansen  
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af med de eventuelle gener. (Thustrup, 2017) 

En af generne er bananfluer, som kommer blot efter nogle få dage med bioaffald. Bananfluer 

er fuldstændig harmløse, men generende i husholdningen. Danskernes sociale 

hygiejnenormer forbinder fluer med et beskidt miljø. (Thustrup, 2017) 

For personer der bor alene, kan det være et problem at nå, at fylde spanden inden den 

begynder at tiltrække bananfluer. Dette skyldes at folk der bor alene, ikke har et stort nok 

forbrug, til at kunne danne så meget bioaffald til at fylde spanden. Det er også et centralt 

problem, med selve udseendet af MABS. Da mange borgere synes at den nuværende spand er 

grim, og vil derfor ikke have den stående ude i deres køkken. I stedet gemmes den under 

køkkenvasken, og dette gør den mindre tilgængelig (Thustrup, 2017).  

Det kunne derfor være interessant at undersøge spandens rolle, og dermed borgerens rolle, i 

København kommunes bioaffaldssorteringssystem. 

Målgruppe 

 Projektet har fokus på den aktuelle biospand MABS, som benyttes af borgere i Københavns 

kommune. Det ses i problemstillingen, at der ses en tydelig forskel på besvær ved at 

affaldssortere mellem den yngre generation (20-29-årige) og den ældre generation (60-75-

årige). Desuden er der færre af de unge (20-29-årige), som synes det er vigtigt at 

affaldssortere. Miljøstyrelsen påpeger også at de unge er vigtige, de mener at de unge er den 

næste generation til at overtage gode normer mht. genanvendelighed (Miljøstyrelsen, 2014). 

Målgruppen er derfor afgrænset til unge mellem 20-29-årige, i Københavns kommune. Denne 

målgruppe bruges til at undersøge brugeroplevelsen med den nuværende biospand. Projektet 

har en interesse i at undersøge brugeroplevelsen hos informanter der bor alene, fordi 

eneboeren oplever alle led i bioaffaldssorterings processen i hjemmet. Fra at bioaffaldet 

bliver smidt i spanden, til den tømmes og en ny pose sættes i. Med projektets fokus på 

MABS, er det relevant i en målrettet undersøgelse, at informanterne bruger eller har brugt 

denne spand. Borgere i Københavns kommune der ikke bruger MABS frasorteres i valget af 

informanter, fordi deres manglende indsigt i både negative som positive oplevelser med 

MABS, gør det svært at undersøge brugeroplevelsen af MABS. Den konkrete målgruppe af 

informanter som undersøges er: unge (20-29-årige) der bor alene i etageboliger i Københavns 

kommune. 

Projektet inddrager også Københavns kommune som målgruppe, idet miljøstyrelsens plan for 

affaldssortering vedrører samtlige borgere i Københavns kommune. Med interessen i en 
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kommunal implementering af et eventuelt nyt design af en biospand, er Københavns 

kommune målgruppe for produktet dvs. projektets re-design af biospanden. Københavns 

kommune har en interesse i at deres borgere ikke har gener med deres design af biospanden, 

da dette på længere sigt kan medføre, at borgerne vælger at affaldssortere. Når kommunen er 

målgruppe for produktet, skal det allerede eksisterende affaldssorteringssystem undersøges 

og indrette prototypen derefter. 

 

Problemformulering 

Hvordan kan Københavns kommunes spand til bioaffald (Max Air Biospand, MABS) re-

designes med henblik på at øge brugervenligheden for projektets målgruppe?  

 

- Hvorfor er det interessant at undersøge biospandens rolle i Københavns kommunes? 

- Hvad er Københavns kommunes målsætninger for bioaffaldssortering?  

- Hvordan er bioaffaldssortering organiseret i Københavns kommune? 

- Hvorfor er det relevant at biospanden implementeres gennem kommunen?  

- Hvad er problemerne for målgruppen ved den nuværende biospand (MABS)?  

 

Afgrænsning 

Dette projekt er afgrænset fra flere aspekter og områder, som umiddelbart kunne være 

relevante i forhold til arbejdet med problemstillingen om et re-design af MABS. Disse kunne 

være interessante at undersøge videre, de har indflydelse på implementeringen af en ny 

biospand i det københavnske affaldssystem.  

Det kunne bl.a. være relevant at undersøge budgettet til en ny spand, og om den skal være 

brugerbetalt, betales over skatten eller indkøbes af kommunen. Inkluderet her, om der vil 

være økonomisk og politisk overensstemmelse om, at en kommune som København kan 

indkøbe nok antal af spande. Yderligere er materialevalg til spanden en vigtig del i 

produktionen af en biospand. Både i en kontekst af budgettet, men også i kontekst af 

eventuelle materialers bæredygtighed. Budget og materialevalg vil ikke blive undersøgt, da 

projektets fokus ikke ligger på at producere en konkret løsning. Fokus er snare at undersøge 

hvilke faktorer der bør overvejes i en løsning. 
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Et andet perspektiv der har vist sig flere gange igennem undersøgelsen af MABS, er om et 

poseløst system, kunne være en fordel frem for det eksisterende system med poser. I den lille 

del af London, Kingston Upon Thames, får borgerne udleveret store poser til deres udendørs 

affaldsspand og kan frit vælge om de vil bruge en pose til deres indendørs spand. Dette kan 

dog betyde, at der vil være flere borgere som fravælger at sortere da de ikke får bioposer til 

deres spand af kommunen (Metcalfe et al., 2012). Da projektet ikke undersøger alle led i 

systemet, er valgt at fravælge, at undersøge om et poseløst system kunne være mere optimalt. 

Der vil være en undersøgelse af poserne i det perspektiv, hvor borgerens kontakt med posen 

kan være til gene eller fordel, og undersøger hvordan disse gener og fordele kan tages med i 

overvejelserne til et nyt design.  

Københavns kommune er i øjeblikket i udbud om nye poser til bioaffaldssortering. Dette 

skyldes at de nuværende poser har et bioplastikindhold på 70% og har en umiddelbar levetid 

på 6 måneder (København kommune, 2019). Disse to punkter finder Københavns kommune 

vigtige at ændre i en ny pose. Det kan formodes at de nye bioposers forbedrede holdbarhed 

kan være til gavn for borgerne. Borgerinddragelsen i valget af den nye pose, er ikke overvejet 

af Københavns kommune, denne kendsgerning vil ikke diskuteres i rapporten. Grundet 

manglende viden om de nye poser, vil fokus være på de nuværende poser og en undersøgelse 

af dem. Bioposerne, som er en vigtig del af selve oplevelsen med bioaffaldsspanden, er det 

fravalgt at re-designe. På trods af at denne undersøgelse erfarede at der kan være problemer 

med MABS’s tilhørende bioposer, er fokus afgrænset til selve beholderen. 

Imens dette projekt er blevet skrevet, har EU lavet en ny strategisk affaldsplan, (Europa-

parlamentet rådet, 2018) som fokuserer mere på anvendelse end inddragelse. ”Den næste 

nationale affaldsplan skal blandt andet skubbe genanvendelsen i vejret og forbedre kvaliteten 

i genanvendelsen.” (Dakofa.dk, 2019). Undersøgelsen af Københavns kommunes 

bioaffaldssorteringssystem, i dette projekt, viser at der er succes med indsamling, men det 

halter lidt hvad angår genanvendelse. EU's direktiv er derfor enormt relevant. Fordi 

kommunen ikke har når at gøre alverden med dette direktiv, og fordi den fokusere på 

systemet og ikke blive inkluderes i undersøgelsen i dette projekt. 

Semesterbindingen 

Projektet er forankret i kurset Design & Konstruktion. Med et fokus på Design og 

Konstruktion anvender projektet et designvidenskabeligt syn på problemfeltet. Dette er for at 

have fokus på udvikling og evaluering af et design. Behandlingen af den designorienterede 
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problemformulering sker ved brugen af metoder og værktøjer, som understøtter gruppens 

designproces. Projektet benytter kursusdimensionen ved at bruge soft-designtænkning og en 

række forskellige designmetoder såsom CCM (Coloured cognitive mapping), SPRINT og 

3D-modellering. Disse er alle metoder, der arbejder med designløsning, som kan svare på 

problemformuleringen. Projektet inddrager dertil elementer fra kurset Subjektivitet, 

Teknologi & Samfund i form af en belysning af MABS’ påvirkning på samfundet og en 

analyse af brugerens oplevelser med MABS. Rapporten belyser de samfundsmæssige 

sammenhænge omkring bioaffalds sortering. Med brugen af viden fra disse både Design og 

Konstruktion og STS overholdes kravet om at anvende mindst to af de dimensioner der bliver 

underviser i løbet af første semester. 

Metoder 
Metoderne CCM, Sprint og 3D-modelleringen bruges i processen mod en designorienteret 

løsning. Dertil bruges kvalitative interviews til at undersøge hvorvidt Københavns kommunes 

bioaffaldsspand er forbundet med gener for målgruppen, og hvilke gener der er tale om. 

Desuden behandles empirien indsamlet fra informanterne, med en vedtaget 

transskriberingsguide. Dertil analyseres interviewene med metoden, meningskodning og en 

tilknyttet test af bioposerne. 

Metoder til Designproces  

Coloured Cognitive Map (bilag 5) 

Til at undersøge problemfeltet, bruges et problemkort også kendt som et Coloured Cognitive 

Map (CCM). Problemkortet inddeler problemer i ”Problem of Opportunities” eller ”Problem 

of Difficulties” som henholdsvis viser positive og negative årsager og konsekvenser. Denne 

metode gav et visuelt overblik, over forskellige perspektiver i og omkring problemet. CCM’et 

bruges til at arbejde hen mod en designløsning. Ved brug af CCM, blev blandt andet 

relevansen af Kahnemans teori omkring System 1 og System 2, også kendt som teori om det 

Rationelle og Impulsive sind, inddraget i problemoversigten. Et eksempel på en årsag, som er 

skyld i hovedproblemet i CCM’et er “brugen af affaldssorteringsartefaktet er uoverskueligt 

… overskueligt”. Brugen af CCM pålægger de forskellige problemer de mest nærliggende 

modpoler. Den mest nærliggende modpol til problemerne bliver dermed løsningerne. Ved at 

vende problemkortet, vises et overblik over løsningerne (Pries-Heje, 19/9-2019). CCM’et i 

dette projekt blev udarbejdet før empirien var indsamlet, og afklaringen er derfor et udtryk 

for forfatterne bag denne rapports egne erfaringer og oplevelser. 
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Sprint 

Sprint er en designproces, som bruges til at skabe nye ideer, teste dem, på en hurtig og 

overskuelig måde. Konsulentfirmaet, IDEO, som brugte metoden til at re-designe en 

indkøbsvogn (IDEO, 1999), inspirerede til at bruge Sprint i dette projekts re-design af 

MABS. Når Sprint anvendes, opstilles der først en problemstilling, og efter en periode på 5 

dage sluttes det med en endelig prototype/iteration. Sprint blev i dette projekt brugt til 

idegenerering, og blev derfor udført på en enkelt dag og de første tre trin blev anvendt.  

Herunder præsenteres en kronologisk gennemgang af hvordan Sprint bruges i dette projekt. 

• Gruppen startede med at diskutere problemerne ved affaldssortering. Desuden blev 

det også diskuteret hvilken målgruppen, der kunne være interessant at undersøge. Så 

problemet for den specifikke målgruppe og løsningen hertil. 

• I næste del af processen gik gruppemedlemmerne hver for sig, for ikke at påvirke 

hinanden i den divergente fase og skitserede alle deres individuelle ideer, til hvordan 

problemet kunne løses via et design. 

• Gruppen samledes igen og hver person ”pitchede” sin ide. Gruppen delte sig herefter i 

to grupper. Denne del af processen gav rum for, at man kunne dele og implementere 

de hinandens ideer i sit eget design. Herefter adskiltes gruppen i to grupper, 

diskuterede et fælles design og mødtes igen for at præsentere de to designforslag. 

Undervejs i Sprint, var gruppen opmærksom på at skabe rum for forskellige perspektiver og 

holdninger. Gruppen nåede frem til to forskellige løsninger. Der blev enighed om nogle hårde 

krav, som alle havde inddraget i deres individuelle ideer. 

• Ud fra de to designforslag som de to grupper kom frem til, begyndte gruppen at 

diskutere et endeligt design, som inkluderer mekanismer fra hver af de to skitser.  

Senere i designprocessen, blev det besluttet at lave endnu en iteration, med intentionen om at 

det kun skulle være skitserne der skulle inkluderes, og der ikke skulle laves en prototype. 

Første trin tog udgangspunkt i det første design, og så på hvilke problemer den løste og ikke 

løste. I modsætning til første iteration, blev der inddraget viden via interviews fra 

målgruppen.  

• En opsummering af hvilke problemer der var ved det første design, blev holdt op imod de 

krav som blev fundet i analysen. Ud fra dette blev der opstillet specifikke krav. som 

skulle løses i anden iteration.  

• Igen gik gruppen hvert til sit og skitserede løsningsforslag individuelt, efterfulgt af en 

samlet præsentation af de individuelle løsningsforslag. 
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• Gruppen delte sig endnu engang op i 2 grupper og skitserede en ny iteration, som inddrog 

nogle af de elementer der blev præsenteret i de individuelle præsentationer. Det slutter af 

med, at de forskellige grupper præsenterer hver af deres iteration af den nye Biospand. 

• Gruppen besluttede sig for et endeligt design, ud fra de nye skitser og præsentationer. Her 

blev fordele og ulemper, ved designet, vurderet.  

Dette var sidste iteration, lavet ved hjælp af Sprint. 

3D-modellering 

For at udføre prototypen, krævede det en viden inden for 3D-modellering. 3D-modelleringen 

blev foretaget ved hjælp af programmet AutoDesk 360 Fusion. Modelleringen blev brugt til 

at visualisere og konstruere første iteration. Som fysisk objekt, blev spanden formidlet og 

dermed nemmere at observere og vurdere. Det smarte ved 3D-modellering, er at man kan gå 

direkte fra skitsering/design til produktion. Da meget moderne teknologi, gør det muligt at 

printe/skære/producere ud fra de tegninger som 3D-modellering arbejder med.  

3D-modellering består i 3 forskellige faser. Det første er dimensionering, hvor man 

bestemmer størrelsen af prototypen, og de forskellige dele der indgår. Dette gøres for at holde 

en rød tråd igennem produktionsfasen, og for at hjælpe med at perspektivere prototypen ud i 

virkeligheden. Den næste fase er skitseringen. Når der skitseres, bruges en række forskellige 

værktøjer, hvor man starter i det 2 dimensionale rum, og udvider skitserne ud i et 3 

dimensionalt rum. Under skitseringen, er det muligt at se hvordan de forskellige dele 

interagerer. Det sidste trin, er at realisere skitseringen. Det sidste trin var meget vigtigt i 

produktionen af biospanden. Da hele spanden ikke kunne laves samtidig, men blev delt op i 

forskellige stykker. Så krævede det et overblik over hvordan de forskellige dele skulle sættes 

sammen, men også om det var muligt at lave de forskellige dele på de tilgængelige maskiner. 

Metoder til empiri indsamling og analyse 

Interviews 

Projektet har, indenfor etnografisk metode, foretaget semistrukturerede interviews for at få 

kvalitativ empiri (Bille. M, 14/10-2019). Med de kvalitative interviews undersøgte projektet, 

hvordan folk opfatter håndteringen af bioaffald i hjemmet. Kvalitativ empiri giver mulighed 

for et mere detaljeret indblik, i en fuld brugeroplevelse. 

Spørgsmålene blev udformet med henblik på at opnå; indtryk af informanternes profiler i 

forhold til bioaffaldssortering generelt, viden om informanternes erfaringer med kommunens 

værktøj til sortering af bioaffald, indblik i hvilke gener MABS skaber for brugeren. 

Spørgsmålene blev forsøgt formuleret åbent, for at få informanterne til at svare ud fra deres 
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egne holdninger og oplevelser med MABS (Bogdan. & Bilke, 2007), dette lykkedes delvist. 

Interviewene foregik hjemme hos informanterne, idet deres egen husholdning er de naturlige 

omgivelser for deres personlige bioaffaldssortering. Der er interesse i, at informanten skal 

vise, hvordan de opfører sig i køkkenet, når de skal smide noget bioaffald ud. Informanten 

skal føle sig tryg i de omgivelser, denne optræder i, under interviewets udførelse. 

Det blev besluttet at inddrage 3-5 informanter. Ud fra teorien fra adskillige eksperter 

heriblandt Jakob Nielsen, som uddyber at 3-5 informanter er det optimale antal informanter, 

ift. om informationen er omfattende og uddybende nok for en specifik målgruppe, inden for 

en kort tidsramme (Nielsen, 1989). Disse informanter skal interviewes, og hvis det er muligt, 

teste prototypen hos en af disse informanter. Selvom gruppen kan finde belæg for, at 3 

informanter kan være nok, til at skabe sig et godt overblik over de informationer, der kan 

findes i en brugerundersøgelse (Nielsen, 1989), er det interessant at overveje, om det 

egentligt er nok. Jakob Nielsen har baggrund i Design Videnskaben og hans teori er primært 

fokuseret på design iterationer og bruger tests. Projektets undersøgelse handler ikke 

udelukkende om, hvordan den næste iteration af en biospand skal udføres, men også hvilken 

rolle spanden spiller i en cirkulær økonomisk sammenhæng, og i hjemmet for borgeren. 

Derfor holdes det kritisk, om antallet af informanter er nok. Vi kan ikke på baggrund af tre 

interviews, sige noget konkret om, hvordan alle borgere har det med bioaffaldssortering i 

Københavns kommune. Der kan derfor heller ikke drages gældende, generelle konklusioner 

inden for målgruppen. Den empiri der er blevet indsamlet i de tre interviews kan til gengæld 

bruges, til at dykke ned i den enkeltes oplevelse af biospanden, håndtering af biospanden og 

hvilke konsekvenser denne har for dem. 

Hvert interview blev foretaget af 2 personer, for at kunne være nærværende og opmærksom 

og samtidig holde interviewet semistruktureret.  

Projektgruppen var opsatte på at alle gruppemedlemmer skulle ud og foretage minimum et 

interview, for at alle fik lov til at træne interviews. Interviewguiden blev udformet med fokus 

på at undgå ledende spørgsmål, men grundet gruppens manglende erfaring med interviews, så 

bliver der stillet enkelte ledende spørgsmål undervejs i interviewene. I dette projekt kunne det 

for eksempel betyde at informanterne er blevet påvirket til at snakke om de ting som 

gruppemedlemmerne selv mente var problemerne. Et eksempel på denne mistanke, er at det 

muligvis ville have været logisk, hvis mug i bioaffaldsspanden, var en af generne for 

informanterne. Dette blev dog ikke identificeret som problem under udførelsen af projektets 

CCM. Det afspejles i interviewene at ingen af informanterne har snakket om mug. Om 
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informanterne har oplevet problemer med mug, kan der ikke drages konklusion om. Men en 

simpel konklusion kunne være at det ikke har været deres største problem, og måske i den 

kontekst ikke relevant. Hvis vi som interviewere til gengæld havde spurgt ind til mug, kunne 

det muligvis have medført at informanten havde snakket om mug. Der må altså indfindes en 

balance mellem at lede informanten til at snakke om de relevante emner og at lade 

informanten dele deres egne oplevelser.  

Rekrutteringsprocessen 

For at finde personer fra den vedtagne målgruppe, blev det stillet til opgave at gruppens 

medlemmer spurgte venner, om de kendte nogen, mellem 20-29-år, boende alene i 

Københavns Kommune. Informanten blev oplyst om, hvad interviewet grundlæggende 

handlede om, og at det hele ville være anonymt og blive foretaget hjemme hos dem. 

Rekrutteringen blev taget to led ud, ved at spørge sine venners venner. Da det er vigtigt at 

dem der foretager interviewet, ikke har et tæt forhold til informanten, det kan påvirke de svar 

som informanten giver. Anna og Connie var begge opmærksomme på at projektet undersøger 

et re-designe MABS. Bolette fik kun fortalt at projektet omhandlede biospanden, men oplyst 

om re-design som agenda, før interviewet var overstået. Der er derfor anderledes udtryk fra 

Bolette end fra de to andre informanter. Bolette peger mindre på spanden som problematisk 

end de to andre. Dog var hun den eneste der på tidspunktet for interviewet, holdt en pause fra 

MABS Vi ændrer ikke på Bolettes udsagn hverken i transskriberingen eller analysen, men er 

opmærksomme på hvilke følger denne fejl har medført. Den først kontakt til informanterne 

bestod af følgende besked: 

”Hej ’navn på informant’ 

Fedt at jeg lige må skrive til dig. Jeg er i gang med et projekt, som handler om 

affaldssortering i Københavns kommune, og decideret de nye små, grønne affaldsspande som 

kommunen har sendt ud. Jeg vil meget gerne interviewe dig om denne – både hvis du synes, 

den er for fed, men også hvis du synes den er forfærdelig.” 

Som et forsøg på yderligere rekruttering, producerede nogle af gruppens medlemmer et 

Facebook-opslag, som blev delt på den sociale platform. Grunden til at der blev lavet et 

opslag, var at gruppen kun havde modtaget kvindelige informanter. Derfor blev der lavet et 

opslag for at række ud til unge mænd, som kunne være interesserede i at deltage i projektet. 

Desværre lykkedes det ikke at rekruttere her. Projektet endte med tre unge kvinder som 

informanter.  
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Transskribering 

For at koordinere analysearbejdet af projektets foretagne interviews og foretog gruppen en 

transskribering. I denne transskribering er det vigtigt at overholde samme 

transskriberingsstrategi. Projektgruppen kom frem til følgende regler: 

• Transskriberingen behøver ikke at være ordret, men det er vigtigt, at der ikke ændres i 

informantens udtalelser og umiddelbare udtryk. Derfor skal alt nedskrives, med 

undtagelser af unødvendige fylde-ord og lyde. 

• ”…” betyder at der er tænkepause, eller tænkelyde. 

• Omgivelserne skrives i Kursiv. F.eks. ”Vi står i køkkenet”. 

• Dem der transskriberer, navngiver informanterne med pseudonymer for at bevare 

informanternes anonymitet. Pseudonymet skal skrives med fed. 

• Hvis der implicit bliver refereret til noget, skal det beskrives i parentes. F.eks. (peger 

mod baggården). 

• Udbrud skrives med STORE BOGSTAVER. 

Analysestrategi 

Projektet har valgt meningskodning som analysestrategi. Gruppemedlemmerne inddelte 

individuelt interviewet i en række koder, hvor koderne beskriver de emner, som der kunne 

udledes heraf. Kodning er meningskondensering, og en måde at reducere tekstsegmenter til 

meningsenheder (Brinkmann., 2010). Ved at inddele interviews op i koder, kunne gruppen 

sammenligne de forskellige citater som tilhører de forskellige temaer. Ved at starte 

individuelt med denne kodning, undgik gruppen at påvirke hinanden og på denne måde 

udpege fejl. Derefter kombinerede gruppen sine individuelle kodninger til en samlede 

kodning, der kunne bruges til en grundig analyse. 

 

Test af bioposer 

For at undersøge biospanden yderligere, foretog gruppen et hjemmeforsøg. Som bestod af 4 

biospande, der hver især havde forskelligt indhold: 

1. Rugbrød, æbler, salatrester, osterester og tilføjet 50 mL vand. 

2. Rugbrød, æbler, salatrester, osterester. 

3. 50 mL vand. 

4. Tom pose. 
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Disse 4 spande fungerede som en måde at tjekke tørt og vådt bioaffald, hvorledes og hvordan 

det påvirker bioposen. Forsøget står på i en periode på 14 dage, da gruppen har en ide om at 

skrald kan risikere at stå i et dette interval, hos en bruger med en travl dagligdag. Denne test 

blev dokumenteret løbende hver dag, for at analysere hvilke hændelser der skete i hjemmets 

miljø og med posens holdbarhed. 

Baggrundsviden 

Cirkulær økonomi 
Bæredygtighed 

Det er svært at sige bæredygtighed uden at sige udvikling, efter at FN’s Verdens kommission 

med den tidligere norske statsminister Gro Brundtland i spidsen, udgav ”Our Common 

Future” i 1987. Rapporten knyttede for alvor menneskers færden til miljøets tilstand og lagde 

et nyt fundament, for den generelle forståelse af hvad en bæredygtig udvikling er.  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Brundtland, 1987, 

s.43)   

I et forsøg på at redegøre for hvordan menneskets færden har effekt på miljø og omvendt, 

inddelte kommissionen den bæredygtige udvikling i tre søjler. Den økonomiske 

bæredygtighed, den sociale bæredygtighed og den økologiske bæredygtighed. Pointen med de 

tre søjler er, at man altid skal have alle tre med og de skal vægtes lige, for at der indfinder sig 

en bæredygtig udvikling. Det betyder også at der ofte findes ”trade-off”. Som betyder at hvis 

man prioriterer den ene af de tre bæredygtighedssøjler, vil det være på bekostning af den ene 

eller begge af de to andre. 

Selvom Brundtland rapportens definition af bæredygtig udvikling, har været under stor 

revision og gentagende gange blevet konkretiseret og ændret. Er det stadig denne 

grundforståelse som generelt bruges når der henvises til bæredygtighed og 

bæredygtigudvikling.  

Cirkulær økonomi. 

Nyere forskning søger at definere cirkulær økonomi og at undersøge, hvordan cirkulær 

økonomi kan bruges til at skabe en global og lokal bæredygtigudvikling. Geissdoerfer et al. 

(2016), og Korhonen, Honkasalo, & Seppälä (2018) er enige om at cirkulær økonomi har 

fokus på genbrug og genanvendelse af ressourcer og produkter.  
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Den cirkulære økonomiske model står i kontrast til det traditionelle system, som beskrives 

som lineært da ressourcer og energiproduktionen kun peger en vej: udvind, producer, anvend, 

bortkast. (Korhonen, Honkasalo, & Seppälä. 2018). Den lineære model er blevet identificeret 

som u-bæredygtig og skadelig for både miljø og klima.  

Det cirkulerer økonomiske system har som mål at minimere de ressourcetab, der sker i 

forbindelse med produktion og forbrug af både naturressourcer og energi og dermed mindske 

negative effekter på jordens økologi og styrke den økonomiske bæredygtighed. 

Undersøgelser peger på, at der er en række forskellige kritiske problemer med cirkulær 

økonomi. Kirchherr Reike & Hekkert (2017) påpeger at Cirkulær økonomi har fokus på 

økonomisk bæredygtighed og økologisk bæredygtighed, men der er ikke stort fokus på den 

sociale bæredygtighed og de positive effekter denne kan have. Både Kirchherr, Reike, & 

Hekkert, (2017) og Korhonen, Honkasalo, & Seppälä (2018) identificerer, at der er flere 

måder at forstå cirkulær økonomi. Det betyder, at anvendelsen af konceptet ikke er 

kontinuerlig, uorganiseret og overfladisk. Det medfører, at konceptet er svært at anvende for 

producenter, forbrugere og lovgivere. 

Cirkulær Økonomi og lovgivning 

Europa kommissionen vedtog i 2015, en handlingsplan der fastlagde 54 foranstaltninger, der 

skulle hjælpe med at indføre en cirkulær økonomi i EU. I handlingsplanen blev fem 

prioriterede områder udpeget; Plastik, fødevarespild, kritiske råstoffer, bygge- og 

nedrivningssektoren, biomasse og biobaserede materialer. Europa kommissionen, (2019). 

Dette semesterprojekt afgrænses til at undersøge biomasse og biobaserede materialer grundet, 

projektet fokus på at bioaffaldssortere. Ifølge Europa kommissionens Europa kommissionen, 

(2019), er alle 54 punkter nu blevet implementeret. Nogle af dem strækker sig til efter 2019. 

Iblandt disse punkter er blandt andet en strategi der fokuserer på medlemsnationernes 

genanvendelsesstrategier. I Europa parlamentets affaldsdirektiv (2008/98/EC) (2018) artikel 

22 fastsættes det at: ”Medlemsstaterne sikrer, at bioaffald senest den 31. december 2023 og 

med forbehold af artikel 10, stk. 2 og 3, enten frasorteres og genanvendes ved kilden, eller 

indsamles særskilt og ikke blandes med andre former for affald.” (Europa Parlamentet & 

Rådets, (2008). 

EU har dermed sat konkrete krav til medlemslandene og den danske stat arbejder derfor med 

at opnå overstående mål. Miljøstyrelsen udgav i 2014) "Danmark uden affald”, som er en 

ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, hvor kommunerne blev gjort ansvarlige for 
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affaldshåndtering. I denne ressourceplan, henvises kommunerne til at planlægge og udføre 

affaldshåndteringsplaner, med udgangspunkt i kravene til de gældende kommunale 

affaldsplaner, som er beskrevet i Miljø- og fødevareministeriets “Affaldsbekendtgørelsen” 

(2019). Bioaffald er en underkategori til dagrenovation i kapitel 6 §19: 

”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for 

dagrenovation fra alle husholdninger.” (Miljø- og fødevareministeriet, 2019, §19). 

I Københavns kommune har man valgt at bruge en kilde-orienteret affaldssortering 

(Miljøstyrelsen, 2014, Danmark uden affald). Det betyder, at det er den der producerer affald, 

der har ansvaret for at sortere. Dermed er det den enkelte husstand, der står for at sortere 

husstandens samlede affald, og dermed også bioaffald. Som konsekvens heraf, er den private 

husstand blevet en del af en større cirkulær ressourceplan. Den private husstand er et led i 

Københavns kommunes plan, om at opnå miljøstyrelsens krav, som er et led i EU's plan for 

bedre ressourcehåndtering, under deres plan for cirkulærøkonomi.  

Med problemformuleringen, i dette semesterprojekt, betyder det at husstandenes sortering af 

bioaffald, ikke bare er vigtigt for husstanden, men vigtigt i kontekst af en større politisk 

dagsorden. 

Kommunens målsætning 

EU ønsker i 2020, at genanvendelsen af husholdningsaffald skal ligge på 50%. EU har 

dermed udviklet en ressourceplan, som skal følges helt til 2050. Nationalt bliver der udviklet 

en ressourceplan i Danmark, som skal sørge for, at affald opfattes som en ressource (Teknik- 

og miljøforvaltningen, 2018, p. 6). Ideen med EU’s ressourceplanen er at fokusere på, at hele 

verdenen udvikler sig fra affaldsbortskaffelse til ressourcebenyttelse. 

”Vi vil gøre København til en ressourceeffektiv storby, hvor vi ikke længere vil se affald som 

et problem, men som en ressource, der endnu ikke er fuldt udnyttet. På den måde vil der åbne 

sig nye veje for fremtidens affaldssystem - eller rettere ressourcesystem” (Teknik- og 

miljøforvaltningen, 2018, s. 6). 

Københavns Kommune er, i løbet af de seneste år, blevet bedre til at genanvende og behandle 

det indsamlet affald. For at kommunen kan forsætte denne udvikling, er det vigtigt, at der er 

tydelige retningslinjer for, hvad affaldssystemet skal udvikle sig mod. Disse retningslinjer 

lyder, ”Københavnerne skal producere, mindre affald, øge det direkte genbrug, genanvende 
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mere og forbrænde mindre” (Teknik- og miljøforvaltningen, 2018, p. 6). Danmark og 

København er stadig et stykke fra at nå EU’s målsætning om øget genanvendelsen.  

 

Figur 2: Danmarks primært produceret husholdningsaffald (Madsen, et al.,2017, p.63) 

”Kommunen vil udnytte ressourcerne i det organiske affald. Fosforen og det organiske 

materiale skal udnyttes til landbrugsformål og den biogas, der produceres, skal anvendes i 

transporten. Plasten skal genanvendes. Det sparer både ressourcer og bidrager til 

omstillingen til en CO2-neutral energiforsyning. Samtidig vil nytænkning og innovation, der 

fremmer en bedre ressourceudnyttelse, både være til gavn for miljøet og en løftestang for 

eksportmuligheder, der kan skabe grønne arbejdspladser og grøn innovation i København” – 

(Teknik– og miljøforvaltningen, 2018, s. 6) 

Københavns kommune har store visioner om en by, hvor affald skal fungere i et cirkulært 

system og materialerne bevarer deres værdi (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2018, s. 7). 

Visionen for fremtidens genanvendelsessystem er at opretholde højest mulig økonomisk 

værdi, samtidig med at tages højde for sociale og økologiske principper. Denne strategi 

uddybes i næste afsnit. 

Affaldshierarki 

Affaldshierarkiet beskriver optimal håndtering af materialer, som bortskaffes eller ikke skal 

bruges længere. Affaldshierarkiet spiller en central rolle i forbindelse med lovgivning og 

handlingsplaner, i en Cirkulær økonomisk kontekst. I EU-regi bruger man affaldshierarkiet til 

at lovgive omkring affaldshåndtering, som ses i Europa Parlamentet & Rådets (2008) 
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direktivet om affald (2008/98/EC). Hierarkiet er også at finde i dansk kontekst, er 

affaldshierarkiet også at finde i en række paragrafer i Miljø- og fødevareministeriet (2019), 

Hierarkiet er at finde i Københavns Kommunes affaldsplan: 

 

Figur 3: Affaldsprioriteringen til affaldsplanen (Teknik -og Miljøforvaltningen, 2018, s. 8) 

Affaldshierarkiets fokus er at forsøge, at økonomisere de kræfter, der bruges på 

ressourcehåndtering, og søge mod at udnytte ressourcer. Så der bruges mindst mulig energi 

og færrest økonomiske midler, og på en og samme tid minimerer ressourcespild. Den bedste 

økonomisering af ressourcer er således affaldsforebyggelse, og den dårligste er det sidste led i 

hierarkiet, altså deponering (bortskaffelse), (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2018) (Allwood, 

2014) (Korhonen, Honkasalo, & Seppälä, 2018). 

Københavns kommune har også lavet et affaldshierarki, for det indsamlede bioaffald (figur 

4). Som det kan ses på figur 4. har det højere værdi at lave biogas frem for at afbrænde 

bioaffaldet. I 2017 implementerede Københavns kommune bioaffaldssortering. Før 2017 blev 

det indsamlet bioaffald sendt til forbrænding for at producere energi og varme. Ved hjælp af 

sorteringen kan bioaffaldet blive brugt til at skabe biogas (energi), som kan lagres og bruges 

senere. Desuden får bioaffaldet et ekstra led, da bio-pulpbiproduktet fra biogasningsprocessen 

kan køres på marken som gødning. Bioaffalds håndteringen uddybes i det næste afsnit om 

Bio-affalds kredsløb. 
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Figur 4: Københavns Kommune 2019, Cirkulær København - Ressource og Affaldsplan 2024 

Bioaffalds kredsløb 

Affald er en ressource  

En af fremtidens største udfordringer, vil være at opnå en bedre udnyttelse af jordens 

ressourcer. I den kommende tid bliver samfundet, nødt til at anvende mere med udnyttelse af 

mindre. Organisk affald er rig på næringsstoffer, som fosfor, der er vigtigt i landbrug og 

økosystemer. Forbrænding af dette affald, er et unødvendigt tab. I fremtiden vil det være 

nødvendigt at bruge alle tilgængelige ressourcer (Felby, 2011). Det er ikke kun fra politisk 

side, der skal være et fokus. Vores normer om affald skal ændres, fra affaldsbortskaffelse til 

udnyttelse af affald som ressourcer. Materialer må ikke længere kasseres, og derved spildes, 

men skal indgå i en cyklus, så længe som muligt (Teknik- og miljøforvaltningen, 2018).  

De fleste former for vedvarende energi er meget, utilregnelige energikilder, som sol og vind 

der afhænger af vejret. Dette ville ikke være et problem, hvis den elektriske energi kunne 

lagres til senere brug. Der eksisterer ingen infrastruktur til dette endnu. Bioenergi er derfor en 

vigtig kilde til stabil energitilgængelighed, fordi biogas kan lagres til senere brug. I det 
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danske energinet tales der om brugen af biomasse. Denne masse består primært af halm og 

træpiller og bruges på kraftvarmeværker. I dette afsnit vil der være fokus på bioaffald fra 

husholdningen, som bruges til biogasproduktion og hvordan den vil kunne indgå i den 

københavnske energimix. (Jensen & Jensen, 2017). 

I august 2017, blev der opsamlet 188 ton bioaffald i Københavns kommune. I december 2017 

var dette steget til 1.066 ton, ”Vi havde regnet med en forholdsvis langsom begyndelse, fordi 

folk ikke tager til hver ny ordning fra første dag, der tog vi fejl.”, udtalte Merete Kristoffersen 

fra kommunens ressource- og affaldsafdeling (Gadd, 2018).  

Indsamlet bioaffald mængde i     

kg  
       

 År Total [kg] 

2016 709.540 

2017 4.330.610 

2018 12.863.390 

2019 11.243.530 (Januar-Oktober) 

(Tabel 1: Københavns Kommune, 2019, Sortering af bioaffald) 

 

Biospandens dækningsgrad pr. nov. 2019 
  

Boligtype 

Boligenheder tilmeldt biospand 

[Antal] Boligenheder [Antal] Dækningsgrad [%] 

Etageejendom                  281.633          291.310   97% 

Villa                   19.635             24.407   80% 

Total                  301.268            315.717   95% 

(Tabel 2: Københavns Kommune, 2019, Sortering af bioaffald) 

Denne voksende mængde af indsamlet bioaffald, skal kunne håndteres korrekt i det 

efterfølgende system, for at ressourcerne kan udnyttes. Derfor er et overblik af hele systemet 

vigtigt. Det indsamlede bioaffaldsmål er at omdanne bioaffald til biogas, der kan bruges som 

energikilde til elproduktion, fjernvarmeproduktion eller som en tilføjelse til naturgasnettet. 

Affaldsprodukterne fra denne afgasningsproces, udnyttes af landmænd, som bruger det til at 
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gøde deres marker (Solrød biogas, 2019). 

 

Figur 5: Cyklus af bioaffald 

Som det ses på figuren ovenover, kan målet med bioaffaldet beskrives i en cyklus. Hvor den 

ellers tabte energi, i bioaffaldet, bliver udnyttet. Denne figur er lavet på baggrund af en 

telefonsamtale med Mønnike R. ansat hos Amager ressourcecenter, samt et møde med 

Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.  

Under punktet ”Bioaffald” i figuren, foregår der indkøb af frugt og grønt, madlavning, 

borgerens sortering i hjemmet og sortering i baggården, samt indsamlingen af affaldet. 

Derefter bliver affaldet kørt til kommunens sorteringsanlæg, hvor det frasorterede bliver kørt 

til forbrænding. Det resterende bioaffald, bliver kørt til pulpning på VestForbrændingen i 

Glostrup, hvor bioaffaldet bliver kværnet til en homogen masse og tilsat vand. Denne pulp 

transporteres, med tankbiler, til Hashøj biogasanlæg. På biogasanlægget, afgasses massen og 

den resterende masse bliver kørt på markerne, som gødning til konventionelt landbrug. De 

råvarer der nu produceres, kan igen ende som frugt og grønt (Bilag 4). 

Biomassen 

For at bioaffaldet kan blive omdannet til gas, skal det forarbejdes. Biomassen, der udvindes 

fra pulperen, køres videre mod biogasproduktion. Det er en våd blanding som bliver 

fremstillet af bioaffald fra husholdninger med et tørstofindhold (der beskriver hvor meget 

materiale der er i forhold til vand) på mellem 7 og 15%. Derfor er det fordelagtigt ikke at 

skulle transportere biomassen langt fra opsamlingsstedet, da størstedelen af massen er vand, 
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som ikke indeholder brugbar energi (Birkmose, Hjort-Gregersen & Stefanek, 2013).  

 

Biogasanlæg 

 

Figur 6: Lokation af biogasanlæg 

I runde tal fylder 2 tons bioaffald 5 m3 (Jørgensen O. 2003). Dette vil sige at det indsamlede 

bioaffald i Københavns kommune i 2018 som lå på 12.000 ton, vil fylde 30.000 m3 (Bilag 4). 

Denne masse skal transporteres fra hovedstaden, til de eksterne anlæg. Der er 3 anlæg på 

Sjælland som kan modtage dette affald. Øverst står navnet på anlægget og afstanden fra 

Rådhuspladsen i København. Som set på kortet for oven.  

Solrød biogas – 40 km 

Dette anlæg har en årsbasis kapacitet på 200.000 tons biomasse. 

Ringsted biogas – 70 km 

Dette anlæg har en årsbasis kapacitet på 365.000 tons biomasse. 

Hashøj biogas - 108 km  

Dette anlæg har en årsbasis kapacitet på 32.120 tons biomasse. 

Disse anlæg vil ved første indtryk kunne håndtere Københavns behov for biomasse kapacitet. 

Det er dog ikke kun København, som benytter disse anlæg, men hele Sjælland. Derudover 

kan et biogasanlæg ikke køre udelukkende på bioaffald. For at et anlæg skal køre godt skal 

der være en høj diversitet i inputtet ”føden” til reaktoren (Birkmose, Hjort-Gregersen & 

Stefanek, 2013). 
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Københavns kommune er i øjeblikket i gang med at forhandle en aftale på plads med Solrød 

Biogas, om at kunne overdrage kommunens bioaffald. Dette vil betyde at den afgassede pulp, 

som er et restprodukt, vil kunne bruges på økologiske marker og den producerede biogas vil 

på sigt, kunne tilkobles naturgasnettet. (Bilag 4). Hvis der indgås en aftale med Solrød 

Biogas, vil det betyde at der ikke bliver bygget et nyt biogasanlæg i København. “Det er 

derfor ikke planer om at bygge et biogasanlæg i København da det i Solrød vil blive benyttet i 

stedet for” (Bilag 4). 

Teori 

Soft Designtænkning 

Soft designtænkning handler om at lave flere iterationer, som hver især har sine fordele og 

ulemper. Ved hjælp af Soft designtænkning opvejes aspekter ved et given design. Ved brug af 

Soft designtænkning opsættes der specifikationskrav til det tænkte design. Et af kravene i 

dette projekt var bl.a., at der skulle være en drejemekanisme i designet, der isolerede lugten 

fra omverdenen. I selve designprocessen, hvor metoden Sprint blev anvendt, blev der 

diskuteret, hvordan denne drejemekanisme skulle fungere i prototypen. Efter Sprint, var 

gruppen blevet enige om, at denne mekanisme skulle implementeres. En anden overvejet 

mekanisme bestod af en fodpedal som åbnede låget, når spanden skulle i brug. Men denne 

frafaldt under brugen af Sprint. I en utopisk verden er designtænkning en proces, der aldrig 

ophører, der kan konstant laves nye iterationer, afhængig af hvor mange aktører, der vælges 

at inddrages. 

Adfærdsdesign 

Inden for psykologien, tales der om den impulsive og den rationelle tankegang. Daniel 

Kahneman beskriver de to forskellige tankegange for henholdsvis System 1 og System 2. 

System 1 er den impulsive tankegang, som man ikke lægger mærke til. I System 1 fungerer 

alting automatisk, da der ikke skal tænkes særlig meget over handlinger. Daniel Kahneman 

beskriver System 1 således; “System 1 fungerer automatisk og hurtigt, kræver en mindre eller 

slet ingen anstrengelse og indebærer ingen fornemmelse af bevidst kontrol” (Kahneman. 

2015).  

System 2 er den rationelle tankegang. Den er langsom i forhold til System 1. Det unikke ved 

System 2 er, at dette system kan opbruges. Dette skyldes, at mennesket bruger flere kræfter 

på at tænke rationelt i længere tid. Daniel Kahneman beskriver System 2 således; “System 2 

retter opmærksomheden mod de anstrengende mentale aktiviteter, der kræver denne 

opmærksomhed, herunder komplekse beregninger. System 2’s måde at fungere på bliver ofte 



1. Semester - HumTek  Roskilde Universitet 
 

Side 30 af 73 
 

forbundet med den subjektive oplevelse af at være aktør, at have valgmuligheder og at være 

koncentreret”(Kahneman, 2015). 

Rationel og impulsiv tænkning kan sættes i kontekst af designtænkning. Da et godt design er 

et design, som appellerer til brugerens System 1. Hvis et design appellerer til System 1, ved 

brugeren impulsivt, hvordan produktet/teknologien fungerer. Omvendt gælder det også, at 

designet kan betragtes som dårligt, hvis det benytter for meget af System 2. 

Affordance 

Et designs affordances beskriver, hvilke egenskaber og anvendelser brugeren intuitivt forstår 

ved designet. Sådan brugte og definerede Don Norman affordance-begrebet i hans bog ”The 

Design of Everyday Things” (1988). 

Norman skelner også mellem den opfattede og den rigtige affordance, hvor den opfattede er 

brugerens forståelse af designets funktion, og den rigtige er designets tiltænkte funktion. 

Dette projekt evaluerer og re-designer en biospand. Altså et fysisk objekt. Om design af 

fysiske objekter, med hensyn til affordance, påpeger Norman “In product design, where one 

deals with real, physical objects, there can be both real and perceived affordances, and the 

two sets need to be the same.” (Norman, 1999, s.39) Norman mener, at der i et godt design er 

overensstemmelse mellem opfattede og rigtige affordances.  

I dette projekt, der fokuserer på brugervenligheden i et re-design af MABS, er det relevant at 

have affordances for øje. Muligvis bevæger det nye design sig væk fra det ’klassiske’ design 

af en affaldsspand, her tænkes især re-designet, kræver nogle helt nye mekanismer. Projektet 

benytter viden om dette begreb til forsøgsvis at designe et produkt, der tydeligt og 

ukompliceret giver fingerpeg til brugeren om, hvordan produktet benyttes. 

 

Materiel agens 

I projektet bliver der henvist til begrebet materiel agens. Projektets brug af begrebet tager 

udgangspunkt i den måde Metcalfe et al. (2012) anvender begrebet i rapporten: ‘Food waste 

bins: bridging infrastructures and practices’. I dette afsnit bliver denne definition beskrevet 

ud fra Metcalfes et al. (2012) perspektiv - spandens påvirkning, som materiel genstand.  

“[...]we argue that the food bin has agency. An agency that calls householders to undertake 

particular waste practices. This agency is an effect of an interweaving of the bin’s symbolic 

qualities, its relationalities and its material capacities.”, (Metcalfe et al, 2012, s. 137). 

Metcalfe et al. (2012) påpeger, at biospanden kan have en agens - en form for påvirkning, 
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funktion eller interaktion. Den inviterer til forskellige handlinger, (Metcalfe et al, 2012, s. 

144). Borgerne interagerer med spanden gennem placering, rengøring og tømmerutiner, 

(Metcalfe et al, 2012, s. 138). Omvendt påvirker spanden også brugeren “[...] food-waste bins 

in particular, were not simply neutral containers that enabled willing householders to act. 

Instead, bins clearly had a capacity to affect the waste practices of respondents.” (Metcalfe et 

al, 2012, s. 141). Biospandens tilstedeværelse påvirker brugeren til at reflektere over sine 

affaldsvaner – i denne forbindelse at putte bioaffald i en separat spand. Denne agens hos 

spanden kommer til udtryk gennem flere faktorer, symbolske, relationelle og materielle 

(Metcalfe et al, 2012, s. 136). Selve tilstedeværelsen af biospanden, som genstand, kan skabe 

en ændring af adfærd og påvirke, hvordan mennesker ser affald og affaldssortering, “ […] the 

extent to which the objects that materialize policy can be useful in the implementation of that 

policy, especially if the policy seeks ‘behavior change’, (Metcalfe et al, 2012, s. 136).  

Ud fra Metcalfe et al. (2012) undersøgelser, vises der, at hvis den kommunale affaldsspand 

udskiftes med en anden mere passende spand, i forhold til husholdningens behov, ville denne 

overtage den materielle agens, som den gamle spand stod for.  

Agens er indflydelsen af spandens tilstedeværelse, og hvad den symboliserer (Metcalfe et al, 

2012, s. 138). MABS kan for brugeren blandt andet symboliserer en autoritet, Københavns 

kommune, og en større dagsorden, i forhold til klima og miljø.  

Analyse 

Dette afsnit indeholder en analyse, af tre interviews med målgruppen, samt dele af et 

interview med Københavns kommune. Det forsøges at belyse de ting som informanterne 

lægger fokus på, og gennemgå de dele af interviewene der er relevante, i undersøgelsen for 

dette projekt. Derudover underbygges analysen med den britiske rapport, “Food waste bins: 

Bridging infrastructures and practices”, udarbejdet af Metcalfe et al. (2012). En videnskabelig 

undersøgelse der, ligesom dette projekt, undersøger biospandens rolle og betydning for 

affaldssortering i hjemmet. Metcalfe et al (2012) undersøger en britisk udgave af 

bioaffaldsspanden udrullet i 2008 i området Kingston upon Thames, England. Sammenlignet 

med MABS, er den britiske biospand; udstyret med åbne-/lukkemekanisme, poseløs, uden 

ventilationshuller på siden. Empirien indsamlet i interviewene med informanterne fra 

Københavns kommune, sammenlignes og belyses med resultaterne fra undersøgelsen i 

Kingston Upon Thames. Det ses at der er nogle grundlæggende ligheder, på trods af at 

biospandene er designet forskelligt. 

Afsnittet gennemgår temaer, fundet ved kodning af interviewene. Først introduceres en kort 
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præsentation af informanternes grundlæggende profiler. Derefter uddybes profilerne, med en 

analyse af deres motivation for at bioaffaldssortere, samt deres tilgang og holdning til 

systemet. Herefter analyseres informanternes brug af biospanden og deres cyklus i denne 

sammenhæng. Der fokuseres også på biospandens gener, sat i perspektiv med den britiske 

undersøgelse og en analyse af biospandens materielle agens. 

Præsentation af informanter  

Anna på 28 år, er tidligere studerende, nu arbejdsløs på dagpenge. Hun bor på 3. sal i Valby. 

Anna bioaffaldssorterer, og virker glad for at kunne bidrage på dette punkt. Men spanden er 

forbundet med bekymringer, hvor især bananfluer er en gene for hende. Hun har oplevet at 

biospanden ikke passer så godt til en travl hverdag og antager, at hun vil få svært ved at bruge 

den når hun ikke længere er arbejdsløs. 

Bolette på 26 år, er sygeplejerske. Hun bor på Nørrebro på 2. sal. Bolette har tidligere 

bioaffaldssorteret, men er midlertidigt holdt op, grundet primær irritation over bioposerne og 

problemer med at passe brugen af biospanden ind i en travl hverdag. Hun omtaler det som at 

hun holder en pause fra MABS, men har intentioner om at starte igen.  

Connie på 24 år, er studerende. Hun bor på 5. sal på Amager. Connie bioaffaldssorterer, og 

hun har en meget afslappet attitude omkring det, og bekymrer sig ikke om at tømme spanden 

særligt ofte. Hun vil ikke spilde poser, men oplever både problemer med bananfluer, 

bioposerne og indimellem lugt. 

Informanternes profiler 

Motivationen for at bioaffaldssortere er fælles for alle tre informanter, det omfatter 

bevidstheden på punkterne; miljø, genanvendelse og klima. 

Endvidere er det ens hos alle tre informanter, at de har tiltro til Københavns kommunes 

håndtering af bioaffaldet. De stoler på at bioaffaldet ender med at blive genanvendt. Ingen af 

de tre ved ret meget om, hvad der reelt sker med bioaffaldet, på den videre rejse fra 

containerne i baggården, 

Bolette: “Nej, det har aldrig interesseret... Nej det ved jeg faktisk ikke.” (Bilag 2, s.3). 

Anna: “[…] Man kan sige, jeg tror ikke, at jeg ville gøre det, hvis ikke at jeg havde en 

forventning om, at det blev omdannet til netop varme og energi og sådan noget … (Bilag 1, 

s.1). 

Når de tre informanter ikke har kendskab til Københavns kommunes egentlige 

affaldssortering, men på trods, har valgt at sortere bioaffaldet, kan det tolkes at 
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affaldssorteringsprojektet også er båret af en stor tillid til kommunen. 

To af informanterne bioaffaldssorterer og den tredje, Bolette, har bioaffaldssorteret, men gør 

det ikke lige for tiden. Hun udtrykker at hun stadig har lyst til det, Bolette: “Nu er jeg så lige 

faldet af på den, men jeg tænker da bare, jeg skal på den igen.” (Bilag 2, s.2). 

Altså har alle tre informanter, en umiddelbar velvilje til at affaldssortere. Denne velvilje 

overfor opgaven, kan hænge sammen med deres tiltro til systemet og deres motivationen, om 

at ville gøre en forskel på klima-dagsordenen. Samtidig kan velviljen også være en 

konsekvens af biospandens materielle agenser, dette uddybes senere i analyseafsnittet. 

Det kræver stor velvilje for de tre informanter at sortere bioaffald. Anna har eksempelvis, i 

denne tid hvor hun er arbejdsløs, tilpasset sig til at tømme biospanden hver, eller hver anden 

dag, Anna: “ja hver dag. Ja, efter jeg har brugt den (biospanden), altså hvis det er om 

aftenen, så går jeg ned med det morgenen efter ikke. “ (Bilag 1, s. 6). Bolette omtaler det at 

bioaffaldssortere, som en lille ting man bør gøre, Bolette: “jamen det tænker jeg, bare fordi 

det er jo godt for miljøet og så videre. Så små ting burde man godt kunne gøre. Siger jeg og 

gør det ikke lige pt.” (bilag 2, s. 4). 

Cyklus og benyttelse af spanden 

I dette afsnit introduceres udtrykket cyklus. Dette begreb bruges til at beskrive brugerens 

håndtering af deres bioaffald. En cyklus omhandler alle de handlinger, der udføres i kontakt 

med bioaffaldsspanden i forbindelse med bioaffaldssortering. En cyklus kan derfor siges at 

starte ved det første bioaffald, der puttes i affaldsspanden og sluttes, når affaldsspanden 

tømmes og tages ned til bioaffaldscontaineren. Derefter startes en ny cyklus, når der sættes en 

frisk pose i biospanden og der igen puttes bioaffald i spanden. 

Selvom de tre informanter har omtrent den samme motivation for at bioaffaldssortere, har de 

alle tre meget forskellige måder at håndtere deres bioaffald på. Deres cyklusser adskiller sig 

på mange forskellige områder. De tre informanter har meget forskellige cykluslængder. 

Bolette bruger ikke spanden i den periode, hvor hun bliver interviewet. Forklaringen på dette 

kommer senere i denne analyse. Hun forklarer dog, at da hun brugte MABS, havde hun en 

rytme, hvor en cyklus tog en til to dage. Bolette: “ […] Så jeg gik ned med den sådan hver 

anden dag […]” (Bilag 2, s.2). Der går en til to dage, fra hun putter det første bioaffald i 

MABS, til hun tager posen ud, og går ned i affaldscontaineren med det sorterede affald. Anna 

følger samme cyklustid. Her skiller Connie sig ud. Connies cyklustid er typisk på en til to 

uger. Connie: […] Men jeg tror, der går sådan et par uger, hvis den skal være helt fyldt. 

[…](Bilag 3, s.2). For at forstå forskellen på længden af deres cyklus, er det nødvendigt at 
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kigge på deres begrundelser. Som sagt har Anna og Bolette samme cyklustider. Anna 

forklarer, at hun har denne rytme for at undgå bananfluer. Desuden er Anna, på grund af 

mangel på arbejde, begyndt at lave meget mad i hjemmet. Derfor producerer hun også mere 

bioaffald, end hun har gjort tidligere. Bolette har dog haft en anden oplevelse. Bolette: “[…] 

så falder posen ud, medmindre man tømmer den hver dag, føler jeg.” (Bilag 2 s.1). For at 

undgå at bioposerne går i opløsning og går i stykker, skifter hun poserne så ofte som muligt. 

Dette står i kontrast til Connies begrundelse for hendes cyklustid. Connie forsøger at 

minimere hendes ressourcespild ved at bruge så få poser som muligt. Connie: Jeg tror, at det 

er fordi, jeg føler, det er spild af de der poser. […] (bilag 3, s.2). Det skyldes, at Connie har 

lagt mærke til, at hun bruger spanden mindre, end hun har gjort tidligere. Årsagen til dette er, 

at hun har fået et arbejde, hvor hun ofte spiser aftensmad på jobbet, og derfor ikke producere 

bioaffald i hjemmet. Dette er med til at forklare, hvorfor hun bruger 1-2 uger på at fylde 

MABS. Connie: […] Jeg har fået arbejde, så det er rigtig tit, jeg spiser på arbejdet. Så jeg 

laver ikke mad mere selv. […] (Bilag 3, s.3). Det viser sig, at informanternes 

affaldssorteringscyklus hænger sammen med de gener de oplever. Dette undersøges senere i 

analysen. 

Placeringen af spanden 

Både Bolette og Connie har MABS gemt væk. Bolettes spand står under køkkenvasken og 

Connies i et køkkenskab. Anna har sin stående fremme på en lille taburet i køkkenet. Dette 

skyldes, at der ikke er plads til den under køkkenvasken (Se bilag 9, 10 og 11). De er derfor, 

alle tre, enige om at spanden bør være gemt væk. Denne holdning har de alle sammen, men 

på forskellige grundlag. Anna mener, at det kunne være med til at forlænge tiden hendes 

bioaffald kan stå, uden at tiltrække bananfluer. Desuden fortæller Anna, at selvom hun ikke 

selv mener at MABS er grim, kan hun godt se, hvordan andre kunne have problemer med at 

have spanden stående fremme. Connie lukker sit skab, når der kommer gæster, Connie: 

“Jamen jeg tror, det er sådan for at gemme den lidt egentligt, også fordi jeg er lidt bange for, 

hvis den lugter og der kommer gæster. Så den gemmer sig lidt derinde.” (Bilag 3, s.6). 

Connies placering af biospanden og Annas forståelse, af andres behov for at gemme spanden 

væk, peger mod, at der findes sociokulturelle normer for, håndteringen og placeringen af 

skrald. Også i rapporten udarbejdet af Metcalfe et al. (2012), giver informanterne udtryk for, 

at de oplever bioaffaldsspanden som noget ‘beskidt’. De placerer den derfor enten tæt på 

køkkenhåndvasken, så spanden nemt kan vaskes eller gemt væk i et køkkenskab (Metcalfe et 

al, 2012, s. 142). Samtidig har placeringen også konsekvenser for brugerens oplevelse med 
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biospanden. Informanterne i Metcalfe et al.’s (2012) rapport fortæller om, hvordan 

biospandens placering har en betydning for brugerens håndtering af den. Det tyder på, at 

placeringen af bioaffaldsspanden kan spille en betydelig rolle, i forståelsen af brugerens 

kontakt med spanden og de medfølgende gener. Dette undersøges videre i afsnittet i analysen, 

som handler om spandens materielle agens. 

Gener 

På baggrund af interviews med de tre informanter, er der identificeret en række gener 

forbundet med brugen af København kommunes biospand, MABS. Flere af disse gener er 

også fundet i undersøgelsen af den britiske biospand, beskrevet af Metcalfe et al (2012). 

Derfor er det interessant at sidestille de forskellige negative aspekter. 

Porøse bioposer 

Da der i interviewet blev spurgt ind til oplevelse af bioposerne:  

Bolette: “Poserne! De der poser (de grønne bioplastposer). Bunden faldt bare ud af de der 

poser rigtig ofte. Så jeg synes, at når jeg bor alene, formår jeg aldrig rigtig at få fyldt den. 

Den kan ikke holde til at stå i sådan tre-fire dage. Før den (posen) altid blev helt klam. […]” 

(Bilag 2, s.2). Denne gene med poserne er hovedårsagen til, at Bolette har lagt MABS væk i 

denne periode, hvor hun har travlt. De smeltende poser tvinger hende til at bruge dobbelt så 

mange poser. Endvidere føler Bolette ikke, at hun ved, hvor hun skal skaffe nye poser. 

Bolette:“ […] DET ER FAKTISK DET DUMME HER! Jeg ved ikke, hvor jeg skal skaffe nye 

poser fra, fordi de ligger sådan alle mulige steder rundt hos folk´, som har bestilt dem hjem. 

Så man skal rundt og hente dem hos naboer for at få fat i de der grønne poser.” (Bilag 2, s.3) 

Connie oplever også gener med poserne. Hun lader spanden stå indtil posen er fyldt og 

fortæller, at hun ikke tømmer den så tit, grundet hendes princip om ikke at spilde poser,  

Connie: “ […] Det der med at poserne de bliver opløst, men det er måske bare fordi jeg bor 

alene. Så får jeg dem ikke skiftet så meget, eller du ved der går lang tid før den bliver fyldt, 

og jeg har en eller anden ide om, at jeg ikke må skifte den (bioposen) før den (bioposen) er 

blevet fyldt.” (Bilag 3, s.2). 

Hun bliver ærgerlig, da det går op for hende, at princippet ikke holder, når den smeltede pose 

tvinger hende til at trække en ekstra udover,  

Connie: “altså der har været en gang hvor den var så slem at jeg var nødt til at bære 

spanden med ned også ellers er det tit sådan at der bare er gået et lille hul og så kan jeg bare 

lige hurtigt dobbelt-bagge posen (bruge en ekstra pose). […] det går lige op for mig at hele 

mit princip var at jeg ikke ville spilde poser.” (Bilag 3, s.6) 
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Posespildet giver Connie dårlig samvittighed. Den dårlige samvittighed over posespild 

oplever Anna også, men hun oplever ikke at poserne smelter, fordi hun ofte tømmer 

biospanden, og her opstår også et posespild da posen aldrig blive fyldt inden den smides ud. 

Anna: “ja spild af plasticpose, det føles sådan lidt, du ved, også sådan når man så skal have 

den sådan her udover (tager fat i den pose der hænger uden for spanden), der er ret meget 

[…] kan I godt se ikk? Og nu er den jo selvfølgelig ikke fyldt, men jeg føler aldrig, i hvert fald 

hos mig, at den er fyldt.” (Bilag 1, s.10). 

Test af bioposer 

Informanterne oplever problemer med at de kommunalt udleverede bioposers holdbarhed, og 

de er dermed mere til besvær end gavn. Hvis bekymringerne, forbundet med posen, bliver for 

store for brugeren, er der fare for at borgeren stopper med at bioaffaldssortere. Dette 

eksempel kan ses hos Bolette, der midlertidigt har sat bioaffaldssorteringen på pause, grundet 

gener med bioposerne. I et system, fortsat tænkt med inkorporeret pose, kan en løsning på 

problemet med porøse poser, ud fra projektets CCM, være holdbare poser. Sat op imod 

Metcalfe et al.’s (2012) undersøgelse, kan det være relevant, fortsat at tænke poser med i 

borgerens håndtering af bioaffaldet. 

For at undersøge de nuværende poser i det København kommunes 

bioaffaldssorteringssystem, blev der udført tests af posernes holdbarhed.  

 

Da Københavns Kommune, tilbage i 2017, stod for at udrulle bioaffaldssortering til borgere i 

kommunen, valgte de et udbud fra VestForbrænding og købte bioposer fra det norske firma 

Biobag. De grønne bioposer i Københavns bioaffaldsordning, indeholder 71,8 procent fossilt 

plast. Det viser en test, som Teknologisk Institut har lavet for Københavns Kommune 

(Malmgren-Hansen, 2018). Derfor har kommunen besluttet, selv at få lavet en større 

undersøgelse selv, der skal kortlægge økonomi, brugervenlighed, miljø- og klimamæssige 

aspekter for bio- og plastposer. Denne undersøgelse er ikke færdig og derfor har dette projekt 

kun kigget på de oprindelige og stadig brugte poser.  

(Malmgren-Hansen, 2018) 
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Figur 7: Billede af forsøgsopstilling 

I dette lys var undersøgelsen af poserne, fokuseret på deres holdbarhed. Med formålet at få et 

tidsestimat på hvornår posen går i opløsning. Forsøget blev foretaget som et hjemmeforsøg 

hos en af gruppens medlemmer og bestod af 4 skraldespande. Disse spande stod på en hylde i 

køkkenet, 110cm over gulv og her kunne luft frit komme til dem. Hovedforskellen mellem 

spanden var deres indhold. En anden del at testen var at se om fugtindholdet i posen 

indvirkede på lugt, bananfluer og holdbarhed. Indholdet i spandene var fordelt således, to 

våde og to tørre.  

De våde spande: 

Spand 1. Indhold, Rugbrød, æbler, salatrester, osterester og tilføjet 50 ml. vand. 

Spand 3. Indhold, 50 ml. vand.  

De tørre spande: 

Spand 2. Indhold, Rugbrød, æbler, salatrester, osterester.  

Spand 4. Indhold, tom pose. 

 

 

 

 

Figur 8: Overblik af forsøgsopstilligen, fra venstre mod højre er det spand 1, 2, 3, og 4. 
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Tabel 3: Tabel over test af bioposer 

Forsøget løb over en periode på 14 dage, da projektet har sat som designmål at biospanden 

ikke skal være opmærksomhedskrævende. Denne test blev dokumenteret hver dag, for 

at analysere hvilke hændelser der skete i hjemmet og med posens holdbarhed. Resultaterne 

kan ses i figuren herover. Som det kan ses ud fra tabellen, kom der hurtigt lugtproblemer fra 

spand 1 (den våde spand med affald). Dette var også spanden som tiltrak flest bananfluer, der 

ligeså blev en stor effekt for gruppemedlemmet, der havde testen i sit hjem, og havde gavn af 

i lang tid efter forsøgets afslutning. Der blev indfanget 106 bananfluer i tre forskellige fælder 

efter forsøget.  

Resultatet af testen af bioposerne, viser at der kan være en sammenhæng i hvor længe man 

kan opbevare bioaffaldet i de nuværende bioposer, og tiltrækningen af bananfluer. Ingen af 

Test af bioposer 

Dato Tid  Temperatur [C°] Spand nr. Bemærkning 

28-10-2019 21:00 22 1, 2, 3, 4. Start af test 

29-10-2019 12:00 21 
 

  

30-10-2019 14:00 22 1, 2. Første bananfluer 

31-10-2019 21:00 19 1. Lugt fra spand 

01-11-2019 21:00 20 
 

  

02-11-2019 12:00 26 2. Lugt fra spand 

03-11-2019 21:00 18 
 

  

04-11-2019 12:00 21 1. Kraftig lugt fra spand 

05-11-2019 13:00 24 1, 2. Mange bananfluer 

06-11-2019 12:00 23 3. Udtørret 

07-11-2019 16:00 20 1. Tydelig mug/svamp 

08-11-2019 22:00 19 2. Tydelig mug 

09-11-2019 21:00 21 3, 4. Ingen visuelle ændringer 

10-11-2019 12:00 21 1, 2, 3, 4.  Test afsluttes  
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poserne gik i opløsning. Pose 1 og 2 (Dem med affald) havde dog begge nedsat styrke, så 

yderligere vægt ville få dem til at flække.  

 

 

En stor forskel på det københavnske affaldssorteringssystem og det britiske, der undersøges 

af Metcalfe et al. (2012), er tilstedeværelsen af bioposer. I det omtalte distrikt - Kingston 

Upon Thames, udleverer kommunen ikke poser, til borgernes indendørs bioaffaldsspand. 

Kommunen tilbyder bioposer til lige netop biospanden, men borgeren skal selv sørge for at 

købe disse på biblioteket (Kingston, 2019).  

Derfor har borgerne i den britiske rapport ikke problemer med poserne, på samme måde som 

informanterne udtaler i denne semesterrapport. I en undersøgelse af hvorfor nogle af borgerne 

fravælger at bruge bioaffaldsspanden, peger Metcalfe et al. (2012) på at det kan hænge 

sammen med arbejdet ved at skulle sørge for bioposer selv. Om en gruppe borgere, “A third 

was disdainful of the council and so saw its failure to send compostable bags as a reason to 

refuse to participate” (Metcalfe, et al, 2012, s. 147). Samtidig fremlægges det at en biospand 

uden poser, kræver jævnlig rengøring, dette var også en årsag til at nogle af borgerne 

fravalgte spanden. 

Problemer med bananfluer 

Anna virker ekstremt irriteret over bekymringen for bananfluer, Anna: “DET ER MEGA 

IRRITERENDE! Og det er faktisk nok det jeg synes er MEST irriterende, […]” (Bilag 1, s.5). 

Hun har oplevet, at bioaffaldet tiltrækker bananfluer, hvis det står i mere end et par dage. Hun 

tænker, at det hænger sammen med, at biospanden står fremme i køkkenet, 

Anna: “Også fordi, det der med, jeg tror også, at det gør en forskel, at du kan lukke det inde. 

Figur 8: Billede af bunden af pose 1, hvor hvid og brun mug har dannet sig. 
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Jeg tror f.eks. at fordi min står udenfor så tiltrækker den flere bananfluer, og det er SUPER 

IRITERRENDE” (Bilag 1, s. 3)  

I sammenhængen med at der opstår bananfluer, virker hun ærgerlig over, at der ikke er plads 

til biospanden i køkkenskabet under vasken. Her ville hun gerne opbevare den. Hun synes 

ikke, at den er grim, og er også ligeglad med udseendet på en beholder til hendes skrald,  

Anna: “fordi jeg har faktisk ikke noget imod, at den står der, men det er jo det der med, at 

den tiltrækker fluer og sådan noget. Så der er jo allerede også en ekstra ting, du skal tænke 

på, når du affaldssorterer, hvis der ikke er plads, og jeg har ikke rigtig andre steder jeg vil 

have den udover mit køkken, […] for personligt går jeg ikke så meget op i udseendet og 

sådan noget, når det alligevel bare i gåseøjne er skrald, […] altså hvis man kunne lukke den 

væk på en eller anden måde, […] (Bilag 1, s.5). 

Men bekymringen om bananfluer kræver, at hun går ned med den hver til hver anden dag, 

Anna: “JA, MEN det BLIVER JEG OGSÅ NØDT TIL, altså sådan fordi ELLERS SÅ, og det 

er jo netop så har jeg ladet det stå et par dage, og SÅ er der bare måske sådan 5 bananfluer, 

og de er svære at komme af med bagefter, […]” (Bilag 1, s.5). 

Da Bolette havde spanden i brug, følte hun sig nødsaget til at tømme den hver eller hver 

anden dag. Men denne cyklus er, i modsætning til Anna, ikke drevet af bekymringen om 

bananfluer, men udelukkende problemerne med posen. Hun snakker selv om, at fluerne nok 

ikke kommer, fordi hun har biospanden placeret i skabet under vasken, men sandsynligvis 

hænger det også sammen med, at hun har tømt den så ofte (Bolette, Bilag 2, s.6).  

Connie oplever sommetider også gener med bananfluer, men hun nævner, at hun oplever, at 

de for meste er der om sommeren. Ligesom Bolette føler hun at genen, ved de porøse poser, 

er værst.  

I undersøgelsen, lavet af Metcalfe et al. (2012), berettes der ikke om tydelige gener ved 

tilstedeværende bananfluer. Dette kan enten betyde, at rapporten ikke har valgt at fokusere på 

denne gene, eller at der ikke er et problem med bananfluer i den britiske biospand i det 

gældende område. Hvis sidste mulighed er tilfældet, er dette relevant for vores undersøgelse 

af designet af spanden, da det kan tolkes som et designmæssigt problem med MABS. Den 

britiske kommunale spand er en lukket spand, spand uden ventilation i form af huller, 

undtaget dem den har i låget og denne form for indelukkethed beskytter måske bioaffaldet, 

mod tiltrækning af bananfluer. Eller det kunne skyldes sociokulturelle normer, f.eks. at 

briterne er gode til at tømme spanden hver dag som det ses hos Bolette og Anna. Dette kan vi 
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ikke konkludere på, da Metcalfe et al. (2012) ikke uddyber nærmere, men det er alligevel 

interessant at overveje.  

Oplevelser med lugt 

Anna og Bolette fortæller at de ikke oplever lugtgener forbundet med brugen af MABS,  

Anna: “Jeg synes egentlig ikke at det sådan lugter-lugter for mig … en anden ting er jo så 

hvad fx sådan fluer opfanger, men jeg synes egentlig ikke at det gør mig så meget, lugten 

betyder ikke rigtig så meget for mig, altså så lufter jeg sådan lidt ud alligevel når jeg laver 

mad, jeg tænker ikke så meget over det.” (Bilag 1, s.8). 

Bolette: “[..] fordi der er jo allerede låg på, så det er ikke fordi, det kommer til at lugte eller 

noget. [...]” (Bilag 2, s.5) 

Disse to informanter har også tilfælles, at de tømmer biospanden hver eller hver anden dag. 

Muligvis kan der være en sammenhæng mellem cyklustiden og de undgåede lugtgener. 

Connie, derimod lader spanden stå i længere tid, oplever sommetider at biospanden lugter,  

Connie: “altså det er en god spand jeg har lige nu, Jeg tror kun der ligger nogle 

appelsinskræller i, men jo jeg har virkelig oplevet det (lugt). Altså hvor når man kom her ned 

omkring så hopper den altså lige i næsen.” (Bilag 3, s.7). 

I forhold til lugt, lader det desuden også til at Anna og Connie har nogle sociale 

hygiejnenormer, der i samspil med biospanden skaber bekymringer, 

Anna: “altså så var jeg nok gået lidt amok (omkring at lade biospanden stå i 5 dage). Fordi 

jeg er sådan én, altså det skal helst være rent ikke, altså fordi ellers påvirker det også min 

psyke i forhold til at være i min lejlighed, altså at der er noget der lugter, så vil jeg helst 

gerne få gjort bugt med det, med det samme. Så der ville det være slemmere. Man kan sige nu 

er det jo bare fra i går, så der lugter det ikke særligt meget. […] hvis det er sådan 5 dage, så 

bliver det nok lidt klamt.” (Bilag 1, s.9). 

Connie: “jamen jeg tror det er sådan for at gemme den lidt egentligt, også fordi jeg er lidt 

bange for hvis den lugter og der kommer gæster. […]” (Bilag 3, s.6). 

Denne bekymring om lugt forbundet med bioaffald ses også i den britiske rapport hvor en 

bruger udtrykker, at hun forbinder en bioaffaldsspand med noget beskidt, og at hun derfor er 

kritisk overfor, at have den stående inde i sit køkken. Dette var hendes holdning, før hun 

begyndte at affaldssortere, men da det blev rutine eller en vane for hende, ændrede 

biospanden på hendes hygiejnenormer (Metcalfe, 2012, s.142). Dog ses det, at lugtgener er 

det største problem hos nogle af Metcalfe’s informanter, der har svært ved at implementere 
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spanden i dagligdagens rutiner og dermed har en længere cyklus for biospanden (Metcalfe. 

2012, s.148). 

Biospanden er opmærksomhedskrævende  

Det vurderes, at alle informanterne oplever en gene ved at biospanden er 

opmærksomhedskrævende. Dette er årsagen til, at Bolette, i hendes travle hverdag, har 

fravalgt MABS i denne periode. Bolette ser som nævnt poserne, som den mest afgørende 

aktør i at spanden kræver opmærksomhed, hver til hver anden dag. 

Anna retter sig også efter, at biospanden kræver opmærksomhed hver- til hver anden dag. 

Dette er både styret af bekymringen om lugt, men i langt højere grad af hendes frygt for at 

biospanden kan tiltrække bananfluer. Hun kommer dog ind på, i sidste del af interviewet, at 

det kan lade sig gøre, fordi hun for tiden er arbejdsløs, og dermed har tid til 

bioaffaldssortering. 

Anna: “ […] Altså du ved det der når man arbejder i flere timer, og du kommer sent hjem 

om aftenen. Så har du måske heller ikke lyst til at gå ned med skraldet, og om morgenen har 

du lidt travlt. F.eks. da jeg læste på RUC, så da jeg skulle op tidligt, så ville jeg ikke orke at 

lige gå ned med det. Fordi det vil være en omvej, fordi det er hurtigere for mig at gå ud af 

hoveddøren. Du ved, så der er bare en helt anden hverdagsstruktur, hvor at den (biospanden) 

bare ikke ville passe ind. Men kun fordi jeg nu har tiden, så tager jeg den bare med. Så 

selvfølgelig tænker jeg over det. Men helt klart, hvis min hverdag havde set anderledes ud, så 

vil jeg ikke have taget den ned lige så ofte. Og jeg havde så været lidt ked af, at der så ville 

være så mange bananfluer (griner).” (Bilag 1, s.12). Anna fortæller at biospandens krav om 

opmærksomhed, ikke passede så godt med hendes hverdag før i tiden, og forestiller sig, det 

ikke kan lade sig gøre at bruge så meget tid på den, når hun igen får sig en travl hverdag. 

Metcalfe’s et al. (2012) undersøgelse peger også på, at folk fravælger spanden, hvis den ikke 

kan passe sammen med deres hverdagsrutiner og deres daglige vaner, “The waste and the bin 

cannot be managed within their current everyday spaces and routines, so they have resisted 

the food bin and its call to recycle. Such a resistance to the food caddy does not necessarily 

mean a rejection of food recycling though, as the final case study illustrates.” (Metcalfe, 

2012, s. 149). Selv når borgere er villige til at bioaffaldssortere, kan et dårligt design af 

værktøj til dette, resultere i at de dropper at sortere. 

Connie oplever både gener med bioposerne, bananfluer og lugt. Sammenhængende med at 

hun ikke tømmer den så ofte, kan alle problemerne kodes til at understrege, at biospanden er 

opmærksomhedskrævende. Connie bliver spurgt, om hun har gjort det til en del af sin rutine 
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at gå ned med skraldet, og til det svarer hun, “Nej det gør jeg nemlig aldrig, faktisk netop 

fordi jeg bor på femte. Det er kun hvis jeg alligevel skal ud ad døren, så tager jeg min 

skraldespand med. Nu gik jeg ned med den i morges, men ellers var der en skraldespand, som 

havde stået her i to dage, der egentligt var fyldt, og det var fordi, at jeg havde kommet til at 

gå ud ad hoveddøren, når jeg skulle ud. Det, synes jeg, er en kæmpe orker, at skulle bare gå 

ned for kun at gå ned med affald.” (Bilag 3, s.5). Connie er dog ikke nået dertil, hvor hun 

udtrykker en opgivende attitude, men underbygget med Kahnemans teori om menneskers 

adfærd i forbindelse med design, kan det, at spanden kræver meget opmærksomhed føre til at 

system 1 opbruges og brugeren fravælger at bioaffaldssortere, på trods af at brugeren gerne 

vil og er bevidst om, at det er bedst for miljøet at genanvende. 

MABS materielle agens 

Biospanden har flere materielle agenser, der rækker ud over den ramme som spanden, i 

husstanden, indgår i. 

Oveni informanternes motivation har Københavns kommune ‘kickstartet’ borgernes 

bioaffaldssortering ved at implementere spanden og et medfølgende system. Værktøjet til at 

sortere bio blev leveret til døren og satte informanterne i gang at bioaffaldssortere. Det var 

dog ikke blot en spand de sendte, men et valg. Biospanden tilstedeværelse, får borgerne til at 

tage stilling til, hvorvidt de vil sortere deres bioaffald eller om de bare vil smide det til 

restaffald. Metcalfe et al. (2012) peger på at dette er en af biospandens agenser, 

 “[…] they could easily continue to put it in the (semi-filled) landfill bin. The presence of the 

different bins, however, was key as their presence invited certain actions. It is at this point 

that we see the material agency of the bin” (Metcalfe et al., 2012, s. 144).  

Biospandens tilstedeværelse påvirker brugeren til at reflektere over sin adfærd idet selve 

spanden symboliserer affaldssortering i det hele taget.  

Bolette beretter at “(…)den grønne spand var det første. Da den kom, så begyndte jeg også at 

sortere andre ting. Jeg har ikke gjort det tidligere, det var ligesom om, at det satte skub i 

noget for mig.” (Bilag 2, s.6). Bolette begyndte altså at sortere andet, udover bioaffald, efter 

at have fået MABS ind ad døren. Metcalfe et al. (2012) beretter også om hvordan systemet 

har skubbet til borgerens bevidsthed om genanvendelse ved at give et værktøj til at 

affaldssortere, “Being pressed into doing the recycling led her, she says, to develop an 

‘environmental conscience.” (Metcalfe, 2012, s. 142). At have spanden til rådighed, påvirker 

brugeren til at tage stilling til betydningen af affaldssortering. I dette tilfælde er den 

materielle agens, at biospanden skaber en bevidsthed om en større dagsorden. 
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I dette projekt, samt undersøgelsen lavet af Metcalfe et el. (2012) ses det også at spanden har 

en materiel agens, der handler om at den opleves som en autoritet, idet at biospanden er 

implementeret af kommunen, “her relationship with the bin – of how it affected her actions – 

its power was in making her reflect on what was the ‘right’ thing to do. Perhaps, she 

suggests, this was because of the way she is ‘built’, that she finds it hard to go against 

authority” (Metcalfe et al., 2012, s.142). Spandens agens som autoritet, ‘tvinger’ de 

autoritetstro borgere, til at tage stilling og handle anderledes end de gjorde før. Samtidig kan 

denne agens, muligvis få dem der reagerer med modstand overfor autoriteter, til at have en 

skepsis overfor spanden og måske ligefrem afvise at tage imod den.  

Bolette fortæller også, om bevidstheden ved at hun er en del af et større fællesskab.  

Hun fortæller stolt, “ […] så vidt jeg kan forstå, er vi (boligforeningen) en kæmpe forening 

her, men vi er rigtig, rigtig dygtige til at affaldssortere... Det var egentlig der, det kom fra. I 

starten gad jeg bare slet ikke bruge den (bio-spanden). Så tænkte jeg, ej hvis alle gør det, så 

gør jeg det også!” (Bilag 2, s. 1)  

Det er ikke kun bekvemmeligheden ved, at spanden bliver sendt lige til døren, og autoriteten i 

at den kommer fra kommunen, som får Bolette til at affaldssortere. Men også tanken om at 

være en del af en boligforening, som er rigtig dygtig til at affaldssortere. Bolettes naboer 

inspirerer hende yderligere, til at deltage i affaldssortering. Det kan ses som et udtryk for, at 

en kommunalt implementeret biospand har den agens, at den kan skabe en fællesskabsfølelse 

og bevidstheden om fælles ansvar. Bioaffaldssorteringen bliver en kollektiv opgave. Det er 

ikke bare en opgave, der bæres af den enkelte borger, men en fælles opgave. Selvom Bolette 

er stoppet med at affaldssortere, omtaler hun stadig sig selv som en del af boligforeningen, 

som er dygtig til at affaldssortere. Denne agens, som kommer til udtryk i en følelse af fælles 

ansvar, var med til at motivere Bolette til at starte med. Effekten af den materielle agens 

kommer dog stadig til udtryk, på trods af at spanden er lagt på hylden. 

Spandens placering fortæller en vigtig historie, om relationen mellem brugeren og spanden  

 “The caddy became part of the kitchen not by just being there, but rather by the ways in 

which it was handled and managed. Karen, for example, did indeed place it on the kitchen 

top (exactly where she initially did not want it), but she placed it in a specific spot on the 

counter top – in a corner between the sink and a cupboard, not only away from food storage 

and preparation areas but close to areas dealing with cleansing and expulsion.” (Metcalfe et 

al, 2012, s.144).  

Metcalfe et al. (2012) fandt i dette eksempel, at placeringen af biospanden gør, at den blev en 
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del af køkkenet i relation med at den fik sin egen plads. Eksemplet viser at biopanden, af 

praktiske årsager, kommer til at stå ved siden af håndvasken, væk fra madlavning og tæt på 

en rengøringszone (Metcalfe et al, 2012, s. 145). Da det britiske designeksempel tager 

udgangspunkt i et poseløst system, har spanden brug for regelmæssig rengøring. Stående 

fremme i køkkenet er biospanden let tilgængelig, når der produceres bioaffald. 

Sammenligneligt, inviterer MABS’ størrelse og funktion til, at den kan stå på køkkenbordet, 

hvis dette ønskes. Anna, Bolette og Connie giver dog udtryk for, at spanden bør gemmes 

væk. Connie bekymrer sig især om at gemme den væk, når der kommer gæster, fordi hun er 

bange for, at den lugter (Bilag 3, s. 6). Det kan tyde på, at informanternes forståelse og 

relation til biospanden er påvirket af, at de forbinder spanden med den normale rest-

skraldespand, og ikke noget, der hører til en rengøringszone, som det sås i den britiske 

undersøgelse. Formentlig hører det også til de sociokulturelle normer i Danmark, at 

skraldespande hører til i skabet under køkkenhåndvasken. Denne relation kan blandt andet 

tolkes som en konsekvens af at MABS er tiltænkt med pose, ligesom man kender det fra 

restaffaldet. Hvilket den britiske ikke har. Med inkorporeret pose, lægger MABS op til, at 

bioaffaldet kan håndteres og indgå med den nuværende affaldsrutine med restaffaldet. I en 

travl hverdag, vil det være optimalt at begge poser, samtidigt, kan smides ud. Denne tanke 

konflikter desværre med informanternes oplevelser, af at bioposerne smelter samt 

forekomsten af bananfluer, hvis bioaffaldet står efterladt, i mere end et par dage. MABS 

kræver altså større opmærksomhed, end restaffaldsskraldespanden og passer ikke umiddelbart 

ind i restaffaldsrutinen. Biospandens agens, dens relation med brugeren, placering og 

affaldsrutiner, er tilsammen yderst interessant at undersøge, da disse alle er i samspil med 

hinanden, i brugerens hverdag 

“ [...] we argue that people engage with and seek to manage this agency. They do this through 

placing the bin in certain areas of the kitchen, by instigating cleansing and emptying 

routines, and/or if it proves too troublesome by rejecting the bin.” (Metcalfe et al, 2012, s. 

138).  

Det ses, at det kan være af betydning for borgerens fortsatte deltagelse i bioaffaldssortering, 

at værktøjet, implementeret i hjemmet, ikke er til for meget besvær for brugeren. På denne 

måde har spandens agens og placering, en betydning for om spanden opleves som noget 

beskidt og besværligt, eller som noget simpelt og progressivt. 
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Diskussion 

Informanterne er opmærksomme på klimaforandringer og miljøproblemer, og det er her de 

finder deres primære motivation for at bioaffaldssortere. De er bevidst om ressourcespild. De 

vil alle tre, gerne gøre sit for at hjælpe til, med at løse klima- og miljø-udfordringer. Dog er 

der grænser for, hvad de vil ofre, i kampen for klimaet og miljøet. Bolette ved godt, at det er 

klima belastende at flyve, men vil alligevel helst ikke undvære at flyve, når hun skal på ferie. 

Når hun affaldssorterer, får hun det bedre med sig selv, og hun føler, at hun er med til at gøre 

noget for miljøet. Der er altså risiko for, at bioaffaldssorteringen kommer til at fungere som 

en form for syndsforladelse, der både medfølger positive effekter, men som også kan have 

negative konsekvenser. Det er positivt, at folk kan få lettet deres samvittighed, med deres 

indsats for klima og miljø, ved at affaldssortere. På den anden side kan det være negativt, 

hvis affaldssortering kommer til at fungere som en pude, man kan lægge sig på, og undlade at 

gøre andet for at forbedre klima og miljø. Dette kan ses som et udtryk for, at 

bioaffaldssortering kan føre til, at borgeren kun plukker de lavest hængende frugter. 

Bioaffaldssortering, set som en af disse lavt hængende frugter, fordi det at genanvende 

ressourcer, ikke har ligeså stor tyngde i klima-regnskabet, sammenlignet med eksempelvis 

flyrejser (Sørensen, 2018). Med en forståelse af flyrejser, som en sociokulturel norm i 

Danmark, er rejsen med flyet, noget det enkelte individ, indtil videre, aktivt fravælger. 

Bioaffaldssortering, derimod er blevet sat i gang af kommunen. Netop fordi ansvaret er 

organiseret af større system-organer, som EU og kommunen, ligger ansvaret ikke hos det 

enkelte individ. Det kan derfor være interessant at tiltagende, med klima og miljø dagsorden, 

i dette tilfælde biospanden, organiseres og implementeres i stører fællesskab, eksempelvis 

kommunen. At løfte i flok, kan fjerne bekymringstyngden i følelsen af at stå med byrden 

alene. Der kan stilles spørgsmål til, hvorvidt klimaomstillingen er op til det enkelte individ. 

En systematisering kan give følelsen af retning og fællesskab, især når motivationen og den 

medfølgende velvilje på dette område, er gennemgående hos informanterne.  

Det udbredte fokus på klimakrisen og den enkelte borgers motivation for at gøre noget på 

dette område, lagt sammen med at det er en uoverkommelig opgave at klare alene, kan skabe 

en følelse af magtesløshed og håbløshed hos det enkelte individ. Bioaffaldssortering er en 

lavt hængende frugt, men denne organiserede indsats, giver mulighed for at berolige 

samvittigheden. Dette er betydningsfuld for, at individet ikke giver op angående klimakrisen. 

Samtidig er der også en gruppe af mennesker uden særlig klimabevidsthed, der får en 
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dagsorden præsenteret, med implementeringen af biospanden. Kommunens indgreb i 

borgerens hverdag er er dermed berettiget, fordi systemet skal bære byrden.  

Som tidligere beskrevet, er det tydeligt at implementeringen af MABS, satte skub i 

Københavns kommunes borgernes sortering af bioaffald. Kommunen har brugt mange 

ressourcer på at organisere og implementere tiltaget. Undersøgelsen i dette semesterprojekt 

viser at opgaven, med at sortere bioaffald i hjemmet, ikke er ukompliceret for borgeren. Det 

kan argumenteres, at kommunen skylder både sig selv, tiltaget og borgeren at lave en 

vurdering af værktøjet, implementeret i hjemmet. Selve designet ser ud fra projektets 

undersøgelse, ud til at være i risiko for at forårsage en konflikt mellem borgeren og opgaven 

at skulle bioaffaldssortere. Kommunen bør undersøge biospandens design, fordi biospanden 

er et afgørende led i bioaffaldssorteringssystemet. Derfor er det til kritik, at kommunen ikke 

har haft en mere grundig overvejelse, om hvilket design der kunne give borgerne den bedst 

mulige oplevelse af at bioaffaldssortere. I sidste ende kan det ses som kommunens ansvar at 

Bolette ikke affaldssorterer, med manglende fokus på brugervenlighed. Eller er der på den 

anden side, en risiko for at individet hurtigere fralægger sig ansvaret, som konsekvens af en 

systemorienteret organisering?  

Den kommunalt implementerede biospand er et symbol på kommunen og det organiserede 

affaldssystem, kommunen og systemet er rykket ind i borgerens hjem. Kommunens 

affaldssorteringsplaner relaterer direkte til EU’s direktiv for affaldshåndtering. Denne 

affaldshåndteringsstrategi er et led i en større omstrukturering af EU’s medlemslandes 

ressourceforbrug. Spanden som kommunens led i hjemmet, er derfor også en materiel-

manifestering af EU’s Cirkulæreomstillingsplan. Spanden er således et resultat af en 

organisering, i en større sammenhæng end ‘bare’ Københavns kommune. 

Projektets analyse, af en af biospandens materielle agenser, peger på at borgernes opfattelse 

af spanden er central for deres opfattelse af hele affaldssystemet. Dermed afspejler borgernes 

indsats med at sortere i hjemmet, deres forståelse af kommunens plan og dermed EU's plan, 

med at affaldssortere. Om affaldssorteringsprojektet lykkes, kan afhænge af hvorvidt 

borgeren oplever at blive taget alvorlig som element i systemet. Spanden bliver derfor et 

symbol på kontakten mellem systemet og klimaindsatsen. 

Københavns kommune udlægger, deres organisering af et bioaffaldssorteringssystem, som en 

udelukkende succes, det kan ses som et udtryk for at kommunen er i klemme mellem 

borgernes behov og EU’s krav, i den tidspressede klimakrise. Kommunen har derfor en 

interesse for at fremstå progressive i denne sammenhæng. De har ikke undersøgt 
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brugeroplevelsen ved spanden og det skyldes at kommunen blev presset af et system der 

kræver forhastet omlægning, (Bilag 4). Der kan argumenteres for, at Københavns kommune 

har haft succes, eksempelvis var dækningsgraden 97%, for MABS, i november 2019. 

Endvidere er indsamlingen af bioaffald, med implementeringen af MABS, i løbet 3 år gået fra 

ca. 700 tons til ca. 11.000 tons indsamlet bioaffald. 

Informanterne i denne undersøgelse, har alle et ønske om at gemme spanden væk. Men kan 

biospandens materielle agenser, der fortæller om en større dagsorden, tilsammen med et 

‘perfekt’ design, føre til at biospanden er noget ‘alle’ kan have, ønsker at have og har stående 

synligt fremme? Kan der skabes en socialnorm om, at man selvfølgelig bioaffaldssorter? Selv 

hvis det utopiske design ikke findes, giver det mening at arbejde sig hen mod et sådan design-

ideal. Dette projekt er et oplæg i undersøgelsen af, hvordan ‘det gode design’ til en biospand 

ser ud. 

Københavns kommune kan ikke leve op til EU’s krav ved alene at lave et re-design af deres 

biospand, fordi biospanden er en brik i et større system. Hvis kommunen gerne vil opnå disse 

mål, er det essentielt, at de inddrager borgeren i højere grad, og ikke mindst at lave en 

grundig undersøgelse af hvordan biospanden har negative konsekvenser, ikke bare for 

borgerne, men for kommunens endelige resultat. 

Design 

Designrationale for første iteration 

Gruppen udarbejdede et CCM (Bilag 5), for at danne overblik over bl.a. problemer MABS. 

Det identificerede problemkort blev vendt til mulige løsningsforslag ved hjælp af de 

integrerede mest nærliggende modpoler, til årsagerne og konsekvenserne i CCM. 

Udarbejdelsen af CCM’et skete før indsamlingen af empiri og blev lavet på baggrund af 

gruppens egne observeringer og erfaringer med MABS. Følgende problemer blev kortlagt i 

CCM. 

• Designet kan gøre bioaffaldssorteringen uoverskuelig 

• Porøse bioposer 

• Bioaffaldet kan lugte 

• bioaffaldet kan tiltrække bananfluer 

• Designet kan opfattes som grimt 
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Ud fra disse årsager til hovedproblemet, er CCM blevet brugt som grundlag, til at udvikle et 

storyboard (Bilag 6). Storyboardet klargjorde, hvilke dele af CCM der var relevante at 

undersøge nærmere, og hvilke elementer i designet der muligvis kunne være med til at løse 

disse problemer.  

 

Figur 9: Præsentation af MABS 

Ovenstående problemer blev baseret med udgangspunkt i MABS’ design og brug. Hullerne i 

MABS er inddraget i designet for at ventilere bioaffaldet, og få affaldet til at tørre (Bilag 4). 

På denne måde burde skraldet kunne stå længere, da det skulle resultere i at forsinke en 

nedbrydelsesprocessen. Der kan ses ud fra undersøgelsen af bioposerne, at der i stedet opstod 

mug, som førte til at poserne blev mere porøse. Ud fra disse resultater tolker gruppen derfor, 

at spandens design med huller i alle sider, inkluderet 4 rektangulære huller omkring bunden 

af spanden. Det inviterer derfor ikke til at MABS får en permanent placering på bordet. Dette 

er grundet i risikoen for, at borgeren kan få biosaft på køkkenbordet. Dette kan medføre at 

spanden kan føles utrolig opmærksomhedskrævende, pga. Porøse poser og MABS’ design. I 

forlængelse til MABS’ design, følger en symbolsk følelse. Da affaldssortering er en del af et 

større kommunalt system. For at et re-design af MABS, skal være succesfuldt, skal den 

minde om allerede eksisterende biospande. Da vi ikke ønsker at ændre borgerens relation til 

spanden. 
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Ved hjælp af Jake Knapp’s design Sprint-metode, som fokuserer på at producere en prototype 

på kort tid, fandt gruppen frem til den første idé-iteration af et re-design (Knapp, 2016). I 

Sprint-processen, blev der skiftevis benyttet divergente og konvergente tilgange til ideen. 

Dette kom til udtryk da de forskellige deltagere skiftevis, forholder sig åbent over for alle 

forslag, for sidenhen at forholde sig selektivt til ideerne. Ud af Sprint, kom der 2 skitserede 

bud på hvordan en prototype kunne se ud (Bilag 7 & Bilag 8). Skitserne bestod af forholdsvis 

få elementer og fokuserede primært på at løse lugt- og bananfluegener. Begge skitser havde 

samme låg, inspireret af en løsning fundet på blespanden af mærket Sangenic, der bruges i 

nogle vuggestueinstitutioner (Babyshower, 2019). Låget er designet sådan at det kan drejes 

en halv omgang og dermed, vikles posen om sig selv. Dette medfører at posen fungerer som 

en form for lugtfortættende mekanisme, som befinder sig, under det faktiske låg der placeres 

på toppen af begge skitserede løsninger og blespanden.  

Ideen var at lave et lukket system, som havde fokus på at holde fluer ude og lugt inde. 

Udover låget som var fælles for de to skitserede løsningsforslag, havde spandene nogle ret 

forskellige udtryk. Skitserne havde æstetiske overvejelser og tanker om at gøre spanden let at 

skille og samle ad. Det blev også overvejet muligheden for forskellige størrelser kunne være 

en løsning, da mængden af affald, afhænger af størrelsen på husstanden og omfanget af 

madlavningen. 

Det første re-design er udelukkende baseret, på baggrund af projektgruppens egne erfaringer 

med MABS. Argumentationen for dette, er at få erfaring med teknikker, værktøjer og 

maskiner i FabLab-værkstedet og komme hurtigt i gang med en designproces. Både for at 

erfare brugen af designtænkning og visualisering af ideerne i form af fysisk modellering. 

Dette udmundede i en samlet prototype, der gav en bedre forståelse for designets fordele og 

mangler.  

Første løsningsforslag  

Ud fra første gennemgang af Sprint, blev der formuleret en kravspecifikation og en række 

løsningsforslag til et re-design.  

• Spanden skulle bestå af 2 dele, en overdel og en underdel. 

• Spanden skulle modelleres med ”Finger Puzzle”, et fagbegreb for en kasse der samles 

som et puslespil. 

• Spanden skulle have en lukkemekanisme, inspireret af en blespands lukkemekanisme. 
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Der blev arbejdet med programmet, Fusion 360, til at visualisere designet i 3D-rum. Inden 

det kunne indtegnes i programmet, var det vigtigt for designet at have et overblik over hvilke 

dele der skulle tegnes og hvilke dimensioner de forskellige dele skulle have.  

 

Figur 10: Skitsering af dimensionerne til underdelen. 

 

Underdel 

Den første del der blev konstrueres i 3D-program var selve kassen. Denne blev modelleret 

med et Finger-Puzzle. I konstruktionen af prototypen, blev der taget inspiration fra målene af 

det nuværende design af MABS, som har dimensionerne (Længde x bredde x højde): 

26x25x23 i centimeter. 
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Figur 11: Skitser fra Fusion 360 

Ovenover ses skitserne for selve beholderen, i første iteration. I toppen til venstre ses skitsen, 

af fronten og bagvæggen af spanden. Øverst til højre, ses skitsen for siderne. I bunden til 

venstre, ses toppen af spanden. I bunden til højre er bunden af spanden. I dimensioneringen af 

skitserne, blev der taget hensyn til at de forskellige dele skulle kunne sættes sammen. Da der i 

3D-programmet ikke tages hensyn til, at de fysiske elementer ikke passer 100% sammen. I 

skitseringen skal der tages hensyn til, at de forskellige elementer kan bevæge sig, dette gøres 

ved at fjerne 1-2 millimeter i samlingspunkterne. 

I 3D-programmet bruger man værktøjet ”extruder” på skitsen, for at give skitsen en tykkelse. 

Dette gør det muligt at visualisere, hvordan de forskellige dele ser ud i et fysisk rum, ved at 

transformere en skitse til en 3D-model. 3D-modellerne kunne derefter samles i en kombineret 

tegning: 

 

Figur 12: Den samlede bunddel, vist i Fusion 360 
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Underdelen blev udskåret med en CNC-fræser, ved brug af et 3 millimeters bor. Da delene 

skulle samles, blev det erfaret at de forskellige dele havde for tætte dimensioner. For at løse 

dette problem, blev der brugt sandpapir og file til at fjerne materiale i samlingspunkterne.  

 

Figur 13: Samling af bunden og en af siderne 

Ved at file alle samlingspunkterne, kunne hele bunddelen samles. 

 

Figur 14: Samling af hele underdelen 

Topdel 

En af ideerne fra Sprint, var at lave en lukkemekanisme, inspireret fra den eksisterende 

blespand. Topdelen skulle designes, så den passede ind i den færdige underdel. Ved brug af 

skitserne for underdelen, og brugen af skitseværktøjet, “Project”. Blev processen med at 
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tegne topdelen hurtigere, da der kunne kopieres dimensioner fra tidligere skitser. 

Mekanismen i topdelen blev designet med hensigt på at rotere. Topdelen blev designet til at 

bestå af 3 dele. Selve rotationsmekanismen består af 2 dele. 

 

Figur 15: Rotationsdelen 

Rotationsdelen fungerer ved at have en hul cylinder med to stænger, på hver side af 

cylinderen. Som hver især løber ned i en kanal, der gør det muligt at rotere hele topdelen. På 

toppen af de roterende dele, er der monteret et låg.  

 

Figur 16: Topdelen  



1. Semester - HumTek  Roskilde Universitet 
 

Side 55 af 73 
 

Låget kan sammensættes med de to andre dele, ved hjælp af en bolt som sidder i et hængsel 

der er konstrueret i de roterende dele. Oven på låget er der en cylinder, med en klods for 

enden, der fungerer som et håndtag. 

PLA-Printere 

Alle delene til topdelen blev 3D-printet, og det blev erfaret at der opstod mange 

komplikationer med dette. Printerne der blev anvendt, var PLA-printere. PLA beskriver det 

materiale printeren ekstruderer, Polyactic Acid (3deksperten, 2019). PLA-print er hurtigt at 

printe, og det er mere miljøvenligt i forhold til mange andre materialer, det er 

bionedbrydeligt, kræver mindre strøm og det lugter ikke. Det fungerer hermed godt til 

præsentationsprototyper (3deksperten, 2019). At printe med PLA, har dog også mange 

komplikationer, bl.a. fordi det er et materiale der nemt deformerer når det nedkøles 

(3deksperten, 2019). Dette er bare en enkelt komplikation, der erfaret undervejs i 

produktionsprocessen. 

 

Figur 17: Et fejlet print af en del af rotationsdelen 

Et andet eksempel på en komplikation, er at printeren printede materiale uden nogen 

platform. Dette medførte en masse små ”snore” af materiale, som hænger ud over selve 

elementet. PLA-produkter bruges som regel ikke i funktionelle designs med mekaniske dele, 

fordi materialet ikke er særlig holdbart pga. den lave smeltetemperatur, på 60 C° 

(3deksperten, 2019).  

Den færdige prototype (Første iteration) 

Der blev ikke produceret en færdig funktionel prototype, dette var fordi der opstod flere 

komplikationer med 3D-print. Det endte med at gruppen ikke kunne printe mere, grundet 
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tidskrævende print som endte med at mislykkes. Skitseringen af prototypen herunder viser 

den planlagte udformning. Brugen af Finger-Puzzle endte med at være en større udfordring, 

end at det var en fordel. Dette skyldes at den var svær at samle, og krævede meget 

slibearbejde. Da den endelig var samlet, var den ikke tætlukket, og der var hul i bunden af 

spanden, som vil gøre at væsken fra affaldet kunne løbe ud, og spanden ikke vil være lufttæt. 

Som ikke var en del af den første iteration, da designet blev bestemt.  

 

 

Figur 18: Visuel modellering af den færdige første iteration 

Designrationale for anden iteration 

Ud fra projektets indsamlede og analyserede empiri, ses det at projektgruppens egne 

erfaringer, om gener forbundet med brugen af MABS, også blev fundet blandt den valgte 

målgruppe. Anden iteration kunne derved foretages på baggrund af informanternes 

oplevelser. Informanten Anna havde problemer med, at hun ikke kan finde plads i køkkenet 

til at gemme MABS væk (Bilag 1, s. 3). Som konsekvens heraf oplever Anna at MABS 

kræver meget opmærksomhed, da den skal tømmes ofte, for at undgå at bioaffaldet tiltrækker 

bananfluer. Informanterne Bolette og Connie, oplever primært at MABS er 

opmærksomhedskrævende, idet at den ofte skal tømmes, for at de nuværende bioposer ikke 

når at gå i opløsning. Københavns Kommunes bioaffaldssystem er organiseret med poser, så 

et re-design af MABS, med interesse i en fortsat kommunal implementering, må fortsat tænke 
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poser med i den nye beholder (Københavns Kommune, 2019, sortering af bioaffald). Dog 

viser informanternes oplevelser, med besværet i de nuværende bioposer, at det også kunne 

have været mindst lige så relevant at undersøge, hvordan bioposerne kan re-designes. Derfor 

blev der i den anden iteration, taget højde for generne med bioposerne, i udformningen af 

spanden. Opløsningen foregår primært i bunden af poserne og dermed også i bunden af 

spanden. Dette kan skyldes at væsken fra bioaffaldet samles og at der dermed her er bedre 

miljø for en nedbrydningsproces i bunden af posen. Når bioposerne smelter, står brugeren 

med en snasket spand der skal rengøres. Connie der sommetider lader spanden stå i en uges 

tid, oplever at den indimellem lugter. Anna oplever også en bekymring om lugt. Re-designet 

går efter at skabe en biospand, der ikke er tilgængelig for bananfluer eller lugt. Derfor blev 

anden iteration tænkt i at være tætlukket, som løsning på bananfluernes indtrængen og lugten 

af bioaffaldets nedbrydningsproces, ikke kan trænge ud i hjemmets sfære. 

Ud fra ovenstående løsningsspecifikationer, gennemgik gruppen endnu en Sprint-proces. 

Inden Sprint-processen gik i gang, blev der diskuteret, eventuelle løsninger af de tre fundne 

gener. Der blev reflekteret over hvorvidt opmærksomhedsgenen, sammenlagt med 

biospandens materielle agenser, kunne føre til at biospanden, ville være noget brugeren, 

gerne ville gøres opmærksom på at være indehaver og bruger af. Dette er i et opgør med de 

sociokulturelle normer, om at gemme spanden væk. I stedet vil den blive en del af det “viste” 

køkken, så der bliver lagt mærke til den, når man befinder sig i køkkenet. At biospanden 

bliver en del af køkkenet, som vil medføre subjektive og æstetiske overvejelser, argumenteret 

som værende muligt unødvendige. Der blev efterfølgende diskuteret (som i første iteration) 

om det kunne være en ide i at fabrikere biospanden i forskellige størrelser, eksempelvis en 

tiltænkt eneboende og en tiltænkt familie-husstand. 

I anden Sprint-proces blev relevansen af affordance overvejet, op imod første iteration. Det 

blev konkluderet at det nye design, især lukkemekanismen, skulle udformes mindre 

kompliceret end ved første iteration. Det blev diskuteret om låget kunne fungere som en prop, 

med gummikant, som den tætlukkende funktion og om hvorledes, en indelukket spand kan 

have konsekvenser for nedbrydningsproces af bioaffaldet. Det blev besluttet at gå med 

proppen som løsningen. 

For at angribe problemet med lugt og bananfluer, blev det også forslået at bruge mini-

skraldeposer. Som kunne indeholde bioaffald for en enkelt dag, og så kunne mini-

skraldeposerne blive lagt ned i en større skraldepose efter brug. Ved at benytte en pose i en 

pose, er bioaffaldet altid lukket inde. Men dette løsningsforslag blev afvist, med refleksioner 
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omkring overforbrug af poser, samt skammen der kan være forbundet med dette. 

Det blev forslået at sætte en si mellem posens bund og bunden i beholderen, og dermed skabe 

et rum, hvor at man kan opsamle og opbevare væsken fra bioaffaldet. Men det blev 

argumenteret, at væsken vil være ligegyldig, hvis kommunens bioposer fungerede ordentligt, 

da poserne så kunne holde på den næringsrige væske. 

Der blev endvidere snakket om brugen af ”propaganda” på spanden. Det kunne gøres for at 

minde folk om, hvad det er biospanden står for. Der kunne f.eks. stå et symbol for 

genanvendelse på biospanden. 

Alle deltagerne i Sprint-processen, var enige om, at det kunne være en god ide med valgfrie 

størrelser til biospanden. Da der kan være forskelligt forbrug, afhængigt af husholdningen. 

De valgfri størrelser vil blive begrænset, så der kun vil være mellem 2-3 forskellige størrelser. 

For at gøre det overskueligt at bestemme sig for hvilken størrelse der passer til brugerens 

behov. 

Det endelige design (Anden iteration) 

Ud fra Sprint-processen, som blev fremført på samme vis som ved første iteration, blev 

gruppen enige om et design. Dette design opfyldte hver af kravene under kravspecifikationen, 

ud fra de forskellige tanker som projektgruppen havde gjort sig. 

 

Figur 19: Skitse af anden iteration 

I den anden iteration, blev gruppen enige om, at biospanden skulle sørge for at have en 

affordance, ved ikke at bevæge sig langt væk fra, hvad brugeren i forvejen opfatter som en 
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skraldespand. 

cylinderform, ses allerede i andre udformninger af affaldsspande. Denne formning, uden 

hjørner, gør det lettere at rengøre biospanden.  

 

Figur 20: Den anden iteration i de forskellige dele 

Den anden prototype kommer umiddelbart til at bestå af fem forskellige dele. Der er blevet 

lavet et designrationale for de fem dele, hvor der bliver præsenteret forskellige løsninger til 

hvad de forskellige dele kunne fjerne af problemer. 

A – Prop 

Gruppen diskuterede hvordan proppen skulle fungere til skraldespanden. Om hvorledes den 

skulle sættes fast på spanden, eller om det skulle være muligt at tage den helt af. Det blev 

besluttet, at proppen skulle tages helt af, så den var lettere at rengøre. På proppen, skal der 

være et håndtag, som gør let aftageligt. Derudover, så skal der være en gummiring i bunden 

af proppen, som skal hjælpe med at isolere biospanden, og sørge for at holde den lufttæt. 
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Figur 21: Skitse af proppen 

B – Top 

Toppen af skraldespanden skal kunne bære proppen, og skal kunne sættes ned i kroppen af 

biospanden. Der er derfor blevet lavet en indadgående skråning, som får proppen til at sidde 

fast. Toppen har en gummiring i bunden, som gør det muligt at overgangen imellem kroppen 

og toppen holder tæt. 

 

Figur 22: Skitse af toppen 

C – Krop 

Kroppen har en indadgående skråning som modtager toppens gummiring. Kroppen er der 

hvor at skraldet skal opbevares, og poserne skal være. På kroppen, skal der være et 

genanvendelsessymbol. Omkring bunden af kroppen, skal der være 3 huller, som kan holde 

sien og bunden af skraldespanden. 
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Figur 23: Skitse af kroppen 

D – Si 

Sien er en simpel plade med en masse huller. Den skal sidde fast på bunden, hvor at den har 

en lille kant hvor den passer ind. Sien har en lille gummiring, der sørger for at der ikke er 

væske der flyder ind i siderne, så den bliver meget klam. 

 

Figur 24: Skitse af Si 

E – Bund 

På bunden af skraldespanden, skal der være 3 kroge, som passer op i kroppens 3 huller. 

Derudover, skal der være en skråning, der tager imod siens gummiring. Bunden fungerer som 

en beholder til at opsamle væsken fra vådt bioaffald. Beholderen skal nemt kunne tages af og 

på, da det vil gøre den nemmere at rengøre. Når den sættes på, skal den sige ”klik”, som kan 

virke bekræftende for forbrugeren, i at gøre en bevidst handling. 
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Figur 25: Skitse af bunden 

 

Desuden vil der også være muligt at kunne vælge imellem 3 forskellige størrelser, afhængig 

af mængden af affald som husholdningen producerer. MABS, har størrelsen som den store 

spand, med dimensionerne på 26x25x23, men fordi at, anden iteration er en cylinder, vil den 

have en radius på 14 og en højde på 23. En mellem spand kunne have radiussen på 12 og en 

højde på 20, og en lille kunne have radius på 8 og en højde på 18. 

Det færdige design, har stadig nogle designdetaljer der ikke er fastsat. Da der ikke er blevet 

tænkt over hvordan de forskellige dele kan sættes sammen, men i stedet er der blevet 

fokuseret på hvordan skraldespanden holder tæt. 

Desuden forsøger den anden iteration at ændre på, den nuværende norm om at biospande skal 

gemmes væk. Det gør den ved: udseende og allerede nævnte løsninger, på flue- og lugtgener. 

Opgøret med denne norm, handler om at få affaldssortering frem i køkkenet. Fremhævningen 

af bioaffaldssorteringspanden, gøres for at udvide brugeren såvel som brugerens 

omgangskreds, bevidsthed om bioaffald.  

 

Diskussion af re-design af biospand 

Første iteration 

Interessen for at re-designe MABS udsprang i inspiration fra en blespand og designet af et 

‘dreje-låg’. Formålet med dette låg, er at holde dårlig lugt inde ved at sno posen om sig selv. 

Denne drejemekanisme giver mening i institutioners sammenhæng, da pædagoger i 

daginstitution har kendskab til funktionen via jobbet. Havde borgeren modtaget gruppens 

første iteration af en biospand, uden anden vejledning end en pamflet, ville der kunne stilles 

spørgsmål til om drejemekanismen er for kompliceret i et design af en bioaffaldsspand. 

Gruppens intention med prototypen var, at den skulle være ligeså let at gennemskue som 
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MABS. Derudover skulle den øge brugervenligheden og minimere de nuværende gener ved 

MABS. I det første løsningsforslag, var gruppen enige om at designet skulle have en høj 

affordance, så drejemekanismen ville give bedre mening. Det blev dog ikke implementeret, 

på baggrund af manglende fortsat iterationer, evalueringer og tid. Til fremtidige iterationer 

kan det være relevant at inddrage affordance i designet, for at hjælpe borgeren med at benytte 

System 1. Derudover kan det diskuteres, om affordance ved designet vil hjælpe. Spandens 

funktion er sværere at gennemskue, da designet afviger fra forståelsen af hvordan en 

skraldespand ser ud. Hvis opgaven om at benytte biospanden, viser sig at være for 

uoverskueligt, vil borgeren benytte System 2. I en sådan en situation kunne det forventes at 

borgeren muligvis ville afvise re-designet. På baggrund af disse overvejelser blev gruppen 

enige om at tage dette i betragtning, til fremtidige iterationer.  

På baggrund af de gener, som gruppens egne medlemmer oplevede med MABS, blev der 

udviklet et storyboard, og herefter blev der produceret en prototype. Efter første iteration blev 

færdiggjort, blev gruppens målgruppe interviewet. Dette kunne have resulteret i at gruppens 

første re-design, ikke stemte overens med målgruppens oplevelse af gener med MABS. Flere 

af de gener målgruppen oplevede, stemte dog overens med gruppens antagelser, bortset fra at 

bioaffaldsspand er tidkrævende. Denne faktor var ikke indtænkt i første iteration, men blev 

dog alligevel opfyldt, i og med at de andre gener blev fjernet. Der kan her stilles spørgsmål 

til, hvad det gør ved et design, at det kun er udviklet på baggrund af designerens eget 

perspektiv. I dette tilfælde gav udslaget ikke den store forskel. At skabe prototypen hurtigt, 

gav gruppen anledning til at se deres tanker i praksis. Gruppen kunne nemmere finde 

utilsigtede konsekvenser, såsom disse beskrevet ovenfor, der kunne have været sværere at 

gennemskue uden den fysiske model.  

Ud fra teorien om materiel agens, kan biospanden blive associeret med en autoritet. Hvis 

gruppens re-design af en biospand blev en realitet, ville den højst sandsynligt også blive sat i 

kontrast med den agens som MABS havde, fordi det er endnu en bioaffaldsskraldespand.  

Størrelsen på MABS kan ifølge informanterne, godt blive lidt for stor, fordi at de bor alene. 

Det gør det svært for dem at fylde den helt op. Hvis man kunne overveje størrelsen i designet, 

så vil det være nemmere at implementere i flere forskellige husholdninger. Dette blev der 

overvejet i den første iteration, ved at have sammensættelige dele som kan variere i 

størrelsen. 

Efter udviklingen af det første design, så blev der præsenteret forholdet imellem indelukket 
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og åben spand. Dette medfører enten kompostering eller forrådnelse. Der opstår 

kompostering hvis det er en spand med luftcirkulation, og der opstår forrådnelse hvis den er 

indelukket. Det blev der ikke taget stilling til, da gruppen producerede den første iteration. 

Men det er et vigtigt element, mht. bananfluer, lugt og gener i hjemmet. Det kan være 

relevant at tage med i betragtning til anden iteration. 

I analysen observeres, at der er en sociokulturel forståelse for placeringen af skraldespanden, 

som er under køkkenvasken. Anna nævner, at det virker helt forkert at sætte skraldespanden 

andre steder, end under køkkenvasken. Når man designer spanden, kan man vurdere om man 

vil vælge at udfordre denne norm, og få folk til at stille skraldespanden ude i køkkenet. Det 

kunne gøres ved at tænke på æstetik, og gøre den mere præsentabel i et køkkenmiljø. Eller 

man kan vælge at følge den sociokulturelle norm, og gemme biospanden under 

køkkenvasken. Det kunne gøres ved at overveje størrelsen af biospanden, så der er plads til 

spanden under køkkenvasken. 

Anden iteration 

Anden iteration blev skitseret ud fra ny viden, gruppen havde tilegnet sig via første iteration. 

Da der blev indsamlet empiri og foretaget analyse af MABS, sat i perspektiv med den britiske 

biospand. Det blev valgt at designet af den anden iteration, ikke skulle afvige meget fra en 

almindelig skraldespands design. Gruppen blev enige om dette, på baggrund af analysen af 

første iteration, diskuteret i afsnittet ovenover. For at imødekomme de evaluerede problemer 

set i første iteration, blev der udarbejdet af anden iteration, større fokus på at rette designet til 

efter de observerede gener og andre observeringer fra analysen.  

I den første iteration, blev der produceret en prototype og i anden iteration, er der ikke blevet 

produceret en prototype, grundet manglen på tid. Der er derfor en forskel i evalueringen af 

designet, da i den første iteration er det muligt at evaluere på produktionsprocessen, og 

hvordan funktionaliteten af prototypen er. Men når der ikke er en konkret prototype til at 

evaluere. Så er det svært at se de utilsigtede konsekvenser, da det kan være svært at 

visualisere hvordan produktionen og funktionaliteten af prototypen kommer til at foregå. 

Dette vil iterationen prøve at løse, ved at bruge gummiringe, som både begrænser væske for 

at sive ned i siderne i spanden og sørger for at tætlukke biospanden for lugtgener. Desto 

videre, er formen blevet overvejet som en cylinder, for at gøre det nemmere at rengøre og 

vedligeholde spanden. Men det er også et forsøg på at udfordre de sociokulturelle normer, 

idet at en cylinder ikke passer perfekt ind i et hjørne af et køkken. Derimod, så tvinger den 
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cirkulære form, borgerne til at lægge mærke til den, og på den måde inddrage den i sin 

hverdag. Udseendemæssigt inkluderes der et genanvendelsessymbol på selve spanden. Som 

skal støtte spandens agens, om at borgerne støtter et større formål ift. Affaldssortering. Men 

implementeringen af dette symbol, kan virke paradoksalt da man øger fokus på at støtte op 

om affaldssortering, men implicit øges fokus på den opmærksomhedskrævende biospand. 

Ved at gøre biospanden til en del af hverdagen, så vil opmærksomheden som biospanden 

tiltrækker gradvist formindskes, derfor inddrages genanvendelsessymbolet. 
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Konklusion 

 

Københavns kommune har et klart fokus på at gøre sortering til en større del af borgernes 

hverdag. Kommunernes målsætningerne for affaldssortering, er sat ud fra Danmarks og EU’s 

målsætninger. Med fokus på bioaffaldssortering, er EU’s konkrete krav til kommunen at der 

skal genanvendes 50% af alt husholdningsaffald. Det primære fokus er, med afsæt i cirkulær 

økonomi og det dertilhørende affaldshierarki, at affaldet skal bruges så højt oppe i hierarkiet 

som muligt. Der skal foregå mest mulig genbrug og mindst muligt deponering. 

Når systemet bliver set i fuld størrelse, sørger Københavns Kommune for at affaldet bliver 

hentet og kørt til sortering, i kommunens egne gasdrevne affaldsbiler. Herfra bliver noget af 

bioaffaldet sendt til forbrænding, mens størstedelen sendes til VestForbrændingen, hvor det 

pulpes. Pulpen sendes til biogasanlægget i Hashøj, her bliver pulpen til biogas og gødning.  

I det nuværende affaldssorteringssystem, der tager afsæt i en kilderorienteret 

bioaffaldssortering, er der behov for at borgeren indehaver en biospand. For at opnå hurtige 

og store resultater, tog kommunen ansvar for at uddele bioaffaldssorteringsspande til 

borgerne. På denne måde bliver det ikke den enkelte borgers ansvar at organisere en 

bioaffaldssortering. Spanden er et led i en større og nødvendig genanvendelsesstrategi. 

Det kan problematiseres, hvis den enkelte borger, har ansvar for manglende affaldssortering. 

Det kan dermed have relevans at implementere biospanden gennem kommunalt.  

Københavns kommunes nuværende biospand forårsager en række gener for brugeren af 

MABS. Undersøgelsen i denne rapportviser at disse er lugt, bananfluer og poser der går i 

stykker, der hver især og sommetider til sammen forårsager at MABS er 

opmærksomhedskrævende. Dertil ser det ud til at bioaffaldsspanden er blevet implementeret i 

en affaldsrytme, som den ikke kan leve op til. De nuværende bioposers porøsitet, har vist sig 

at være en afgørende del af udfordringen med MABS. Et re-design af bioposerne, kunne 

derfor have været ligeså relevant at undersøge. Men projektet skelner dog mellem beholderen 

og posen, og fokusere kun på et re-design af beholderen. 

Efter to iterationer, præsenteres et re-design af MABS, baseret på identificerede gener. 

Løsningerne på generne er kort beskrevet, en si til afløb af væde og en lukket spand for at 

undgå fluer og lugt. Det nye design skal virke så intuitiv som muligt, for at opnå en god 

affordance. Designet består af flere dele, som kan skilles og samles, for at gøre rengøring så 

nemt som muligt. De foreslåede løsninger, er ikke evalueret, men vil formentlig kræve 
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yderlige iterationer. Det vurderes at løsninger på generne ved at affaldssortering kan være 

med til at øge bioaffaldssortering i Københavns kommune. Dog skal det understreges at 

kommunen ikke opnår EU’s genanvendelses krav ved alene, at re-designe bioaffaldsspanden. 

På trods af dette, ser denne rapport, et re-design som en underprioriteret del af et større 

system. 
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Bilag 1 

Interview af Anna 

Vi sidder ved et bord i stuen. 

Jens-Emil: Du har hørt lidt om vores projekt måske? En lille smule? 

Anna: JA, Laura har fortalt lidt om det. 

Laura: Ja, men også passet lidt på med at fortælle for meget 

Anna: JA PRÆCIS, jeg kunne godt mærke, jeg var også bare sådan, nåh ja så tager vi den derfra. 

Så kan det godt være at jeg kommer med nogle dumme svar, men altså det må så være 

Jens-Emil: Fordi vores mål sådan set med projektet det er jo lidt at finde ud af om vi kan gøre noget 

ved biospanden, altså den eksisterende løsning, for at få flere til at sortere. Fordi vi tænker hvad 

hvis problemet ligger hos forbrugeren og ikke hos systemet, eller hos spanden. Det ved vi jo ikke, 

så det er det vi ligesom prøver at undersøge lidt. 

Anna: Super spændene. Sindssyg god ide. 

Jens-Emil: Så sådan set, vores første spørgsmål er ret simpelt. Hvorfor vælger du at affaldssortere? 

For nu har vi set at den (Max Air biospanden) står ude i køkkenet. 

Anna: Ja, den står meget fint fremme og jeg vil sige jeg har ikke kun taget den ud i dag fordi I kom. 

Den står som regel der (på en lille taburet midt i køkkenet), og det er sådan set bare fordi den ikke 

kan være under min vask, fordi ellers er det jo der man normalt har sit skrald og sådan noget ikke. 

Men grunden til at jeg vælger at affaldssortere, det er jo selvfølgelig med klimaet i fokus, altså det 

er jo netop fordi at det generelt er bedre for, altså både Co2 udslippet, det er en bedre form for 

energi, kan man sige, der kan blive omdannet … det kræver meget lidt, altså også, det er jo vitterligt 

bare når du laver aftensmad og sådan noget så ligger du det (madaffaldet) derhen, i stedet for at 

smide det i skraldespanden. Så altså det kræver jo ikke sindssygt meget og … ja det er jo sådan set 

grundtanken kan man sige. Nogle af de sådan lidt negativer ved det, fx når man bor i lejlighed som 

jeg gør, det er jo fx det der med at den (Max Air biospanden) trækker bananfluer, du skal nærmest 

gå ned med den hver dag. Den KAN ikke være inde under min vask. Altså sådan nogle ting hvor at 

… jeg har så godt nok også set at man kan få nogle hvor at selve skraldespanden er sådan sorteret 

for dig, så du skal bare smide det ned i, men det er lavet i sådan én, som de brugte meget i England, 

da jeg boede der. 

Laura: Og hvor kunne man få dem? Er det sådan kommunalt eller noget? 

Anna: I isenkræmmer, nej det er sådan noget du selv skal investere i, så det er jo også en del dyrere, 

kan man sige ikk, så det er jo også lidt et minus, tænker jeg, for folk, altså hvis de BARE skal gøre 

det, sådan at der ville det jo være fedt hvis at den allerede var struktureret, til at det passede til dem, 

men det ved jeg så ikke hvor let det er, hvor svært det er. Der må jo næsten være en grund til at de 

har lavet den (biospanden) som de har lavet den. Men – griner – DET ER JO NETOP DET I 

FORSKER I SÅ, jeg glæder mig sindssygt meget til at høre hvad I finder ud af. 



Laura: JA 

Jens-Emil: bestemt. Nu nævner du selv sådan Co2 og energi og sådan nogle ting og sager, har du 

sådan en tiltro til at det bliver sorteret videre ud i systemet, altså når du er god til at sortere her, 

tænker du så også at der bliver taget hånd om det længere ude, er det en forventning du har? 

Anna: Helt klart. Man kan sige jeg tror ikke at jeg ville gøre det hvis ikke at jeg havde en 

forventning om at det blev omdannet til netop varme og energi og sådan noget … og det er jo lidt 

det samme som hvis du fx køber økologi og sådan noget så har jeg jo også en tiltro til dyrenes 

beskyttelse og sådan noget, at der bliver, at der er nogen der ligesom … ordner det på en eller anden 

måde, som sørger for at det bliver overholdt og at det overholder nogle bestemte retningslinjer. Så 

det er helt klart, ja det har jeg helt sikkert. 

Jens-Emil: bestemt.  

Anna: om det så præcis gør det, det er så også interessant, ja  

Jens-Emil: men når det så kommer til bioaffald, er der andre ting du sortere også, altså udover bio? 

Anna: ja altså pap, papir, plastik, metal, så det der kan sorteres vel og mærket, ja. Jeg tror stort set 

det er det jeg sorterer. 

Jens-Emil: føler du at der nogle restriktioner på din sortering, altså når du kommer ned i baggården 

fx, altså kan du komme til affaldsspandene? Er de ofte for fyldt? Er der sådan? 

Anna: nej det synes jeg ikke, at de er her. Det er faktisk super fint, der er altid plads, altså også når 

jeg skal der ned, det står også sådan relativt klart hvad du kan ligge i de containere, så det er lidt op 

til en selv om man så gør det. Og der står også eksempler på hvad det er for en slags metal du må 

lægge i og sådan noget. Jeg tror det eneste jeg kan komme i tanke om, det er jo netop sådan noget 

som pizzabakker ikk, ALTSÅ HVOR DET ER SÅDAN AT DET MÅ DU IKKE LIGGE I 

PAPPET FOR DER ER MADRESTER, så den er inbetween og ryger i den der generelle. 

Laura: restaffald. 

Anna: ja, lige præcis. Det ved jeg så ikke … ja det er jo så det mindre plastik og sådan noget ikk. 

Jens-Emil: så det er rigtigt at antage at din villighed til at sortere, er det her med at du gør noget 

godt for miljøet og formindsker Co2 udslip? 

Anna: Absolut. 

Laura: der er sådan en bevidsthed med i det … 

Anna: JA, absolut, ellers ville jeg nok ikke gøre det. Jeg kender også mange som ikke gør det. Jeg 

tror også at det er sådan en ren og skær vaneting for mange mennesker, det der med at det er svært 

at når du har fået en vane ind under huden at ændre på den, der skal helst nogle flere til at sige ”har 

du prøvet at gøre det på den her måde?”, ”vidste du faktisk godt at det er bedre for miljøet? At det 

faktisk formindsker Co2 udslippet hvis du sortere”. Det er fx sådan en samtale jeg har med mine 

forældre. Som også har fået den (Max Air biospanden), de bor så i hus, men også har netop 



bioaffald, men de … det er ikke lige til at rykke ved dem. Det kan jeg godt mærke. Min far især. 

Min mor vil rigtig gerne, men hun er så flyttet til Grønland. Men min far han, ja, han er svær at 

rykke ved. Det er måske også de yngre generationer som er lidt lettere, tror jeg, og mere bevidste 

omkring det ikk. 

Jens-Emil: Du nævnte noget om når du var nede i baggården at du ligesom kunne se hvad der skulle 

sorteres hvor. 

Anna: Ja. 

Jens-Emil: er det, det her farvesystem? Synes du det hjælper? At der ligesom er nogle forskellige 

farver? 

Laura: hvis der er det dernede eller? 

Anna: altså det er der oppe på lågene, tror jeg, jeg har faktisk ikke engang sådan rigtig lagt mærke 

til det, det kan godt være at det er total underbevidst … ja hvad søren er det, der er sådan noget blå, 

orange og noget gråt, og noget brunt, den der pap den er sådan brun på overfladen, så jeg tænker at 

de måske har prøvet at få det til at symbolisere det der skal ind i. Men det er ikke det jeg har 

fokuseret på, egentlig, TROR JEG IKKE (griner). 

Laura: Nej, altså fordi det så og står eller hvad? 

Anna: ja, altså sådan, jo jeg fokuserer på netop når jeg kigger på de eksempler som de skriver om 

jeg gerne må ligge det ned i, men jeg kigger ikke så meget på farven. Nej, men det kan godt være at 

den guider mig. 

Laura: underbevidst 

Anna: helt underbevidst, det tror jeg SAGTENS at det kunne være sådan noget nudging og 

whatever you call it, JA (griner) 

Jens-Emil: Har du lagt mærke til nogle tiltag fra Københavns kommune? Kender du til nogen der? 

Der ligesom er på affaldssorteringsområdet? 

Anna: som er på affaldssorteringsområdet, nej det gør jeg faktisk ikke … næh slet ikke, nej 

Jens-Emil: nu hvor du nævnte at der ikke er så meget plads under din vask, ville der være plads til 

et affaldssorteringssystem hvis det fx var mindre? Eller er det fordi der slet ikke er plads til at have 

noget inde i skabet? 

Anna: ja, det er også fordi at jeg smider ting derind, som nogle rengøringsmidler og alt sådan 

noget, som du har i en lejlighed ikk … og det er måske også lidt individuelt hvor meget plads du har 

i forhold til lejlighederne og sådan noget tænker jeg … men jeg tror da, ja hvis de 

(bioaffaldsspandene) var lidt mindre, at der ville være mere plads, på en eller anden måde, lidt 

lettere. Også fordi, det der med, jeg tror også at det gør en forskel at du kan lukke det inde. Jeg tror 

fx at fordi min står uden for så tiltrækker den flere bananfluer, og det er SUPER IRITERRENDE og 

så skal du finde en eller anden måde at komme af med dem på, og det er jo klart fordi de tiltrækkes 



af den der kompost og nedbrydningsproces ikk, det er jo ikke deres (bananfluernes) skyld! (griner). 

Men det ville være federe hvis jeg kunne få den over med resten af skraldet, så det også bare giver 

en sådan mere renlig oplevelse, kan man sige ikk, og så stadig godt kunne sortere. Men ja netop 

sådan, hvis du kunne hænge den på skabsdøren for tit så hænger skraldespandene jo på den der låge, 

det kunne være fedt. 

Jens-Emil: hvor opbevarer du så det resterende affald? Altså restaffald og pap og sådan noget? 

Anna: det opbevarer jeg faktisk også herude (køkkenet), så jeg har kun lige cleanet fordi I kom, 

men ellers så pap og sådan noget… 

Laura: ligger det ligesom også fremme i køkkenet? 

Anna: ja, ellers skal jeg gå ned med det, med det samme, så jeg prøver sådan hver gang jeg går ud, 

så tager jeg det (affaldet) bare med ned og om i gården. Men det (sorterings spande system) mangler 

jeg også lidt. Jeg kan huske i London der havde min kæreste også i hans daværende lejlighed, sådan 

en, der havde de allerede sådan en skraldespand der var sorteret, altså både til plastik og til pap og 

så almindelig affald ikk, og på det tidspunkt havde de så ikke til bioaffald … men det har de så fået, 

men det (sorteringsystem i lejligheden) var jo også noget som bare var bygget ind og det synes jeg 

fungerede super godt, fordi… 

Laura: I sådan selve den der… 

Anna: i skraldespanden. 

Laura: havde de (englændere) det stående også under vasken ligesom vi har i Danmark? 

Anna: JA, det var ligesom sådan en skuffe, du ved man ruller ud, og så var den bare opdelt, og så i 

forskellige farver så kunne du selv bestemme faktisk hvad for en der skulle være til plastik, hvad for 

en der skulle være til pap. Og der gjorde jeg det bare, altså uden at tænke over det, fordi det var så 

let, jeg skulle vitterligt ikke gøre noget, det var ligesom hvis jeg skulle smide almindeligt skrald i, 

så hvorfor ikke bare lige ja rykke HÅNDEN 2 CM IKK, så altså det synes jeg fungerede rigtig godt. 

Det snakkede vi også om efter han (hendes daværende kæreste) flyttede til Danmark, at …  ja 

hvorfor man egentlig ikke har det mere, jeg troede faktisk at Danmark var lidt mere, bedre til at 

affaldssortere, jeg levede i sådan en idyllisk tanke om, måske og når man er væk, at Danmark bare 

var så IH og ÅH bevidste om sådan noget, men så faktisk finde ud af at vi IKKE sorterede skraldet, 

altså det er først sådan ret for nyligt, synes jeg, at der er… ja det er lidt spøjst, det vidste jeg ikke. 

Jens-Emil: har du gået med nogle overvejelser om måske at indkøbe et affaldssorteringssystem? Fx 

fra en butik her i Danmark? Eller er du meget godt tilfreds med som du har det nu i dit køkken? 

Anna: … 

Laura: det er jo også en økonomisk, altså det er jo også en udgift 

Jens-Emil: ja lige præcis. 

Anna: ja altså hvad tænker du på sådan specifikt? 



Jens-Emil: nu tænker jeg fx på at IKEA og Elgiganten og forskellige andre, ja fx også HTH og 

andre køkkenvirksomheder, tilbyder de her sorteringsløsninger. Fx til under vasken eller fritstående 

stativer. 

Anna: ja, ja 

Jens-Emil: om du har overvejet at det skulle være i dit køkken? 

Anna: ja, det har jeg helt klart. Det er jo igen det der med udgifter og prioriteringer ikk, at det bliver 

lidt sådan en luksus ting, at så har jeg måske lidt mere brug for at få lavet mit køkkengulv om, eller 

sådan nogle ting ikk … måske er det også, altså jeg vil sige jeg har ikke undersøgt det helt ned til 

bunds hvad mulighederne er, om der er kommet billigere løsninger, jeg tror jeg har kigget på det 

sådan 2 gange når jeg alligevel har været inde i sådan en isenkræmmer eller sådan noget, og tænkt 

ej det ville være smart, det må jeg gøre på et tidspunkt, men det er fordi det altid bliver de der 

praktiske ting der altid bliver lidt nedprioriteret ikk. Så jeg har helt klart overvejet det, men… faldet 

fra det igen. Netop bare fordi det virker for uoverskueligt når man ligesom har andre ting også, så 

det bliver helt klart nedprioriteret når man selv skal ud og købe det. 

Jens-Emil: ja, kunne du forestille dig at kommunen kunne gøre noget for at, kan man sige, 

promovere affaldssortering, og måske få din far fx til at være lidt bedre til det? 

Anna: ja, men altså … det er jo selvfølgelig også fordi at jeg har fokus på det, men altså jeg synes 

bare at de gør rigtig meget for det lige nu, jeg synes der er rigtig meget fokus på det. Så jeg forstår 

ikke helt, det er også derfor at vi (hende og hendes far) fx har kampe om sådan GØR DET NU 

BARE! ”åh, ja men så skal jeg.. hvor skal den så stå henne?” og sådan, den kan jo stå udenfor altså, 

jeg tror også, at det måske at det er nogle typer, der måske at lidt svære at rokke ved, som netop har 

så meget rodfæstning i deres vaner, at det bare, jeg VED IKKE hvad det ville kræve for min far. 

Der skulle nok flere han kendte til at sige ”nå, det (sorterer affald) gør jeg, gør du ikke?” altså hvor 

han blev skubbet lidt. Altså jeg tror hvis man er bevidst om det i forvejen, så skal man nok finde en 

måde at sortere på ikk, og hvis du også ved hvor meget det betyder at du sorterer … 

Laura: Hvilken kommune er det han bor i? 

Anna: han bor også i Københavns kommune. 

Laura: Okay, så han har også denne der? … ja, Max Air biospanden, hedder den faktisk 

Anna: (griner) HEDDER DEN DET? Okay (griner). Fedt … ja, ja, så jeg ved ikke, ja jeg har 

faktisk tænkt over det, også nogle gange sådan ”du ved godt at det virkelig er en god ting far” han 

ser jo også nyheder, så han er klar over det, han er bare ikke så god til det. Måske hvis, ja igen, hvis 

det var sådan lidt mere brugervenligt, hvis man kunne gøre det lidt mere … jeg ved det ikke … 

indbydende eller sådan så kunne det også godt være hvis der var noget i designet, som gjorde at folk 

rent faktisk lyst til på en eller anden måde, altså det er jo ikke fordi at den er grim (griner), men den 

er … jeg tænker sådan at mange danskere går op i design og at det skal se lækkert ud, så der kunne 

godt være lidt i æstetikken måske også, ja, i dens sådan brugervenlighed. 



Jens-Emil: så i din optik, hvad kunne så gøre oplevelsen med affaldssorteringen bedre? Altså her i 

lejligheden? 

Anna: … jeg tror igen det der med pladsen, for jeg synes fx det der med at bestille poserne, det er 

super let, så det tog ingen tid og det blev bare sendt med det samme, så det er mere det der med at i 

form af at den er for bred, jeg ved godt at det måske lyder sådan lidt i de små detaljer. Og så lidt 

mindre, for man kan jo sige at nu fylder det der affald jo ikke så meget, men jeg bor jo også alene, 

jeg tænker at familier og sådan noget de har jo nok en del mere (madaffald), så der giver det jo 

mening at den er lidt større. Og hvis man som kommune også skal lave den så den passer til alle så 

at sige, one size fits all … så ved jeg ikke om det … ja om det bliver for småt … 

Laura: Men det lyder som om at du ofte går ned med, altså det lyder som om at du er meget aktiv på 

den der front med ligesom at få tingene ned og få det sorteret og sådan noget. 

Anna: JA, MEN det BLIVER JEG OGSÅ NØDT TIL, altså sådan fordi ELLERS SÅ, og det er jo 

netop så har jeg ladet det stå et par dage, og SÅ er der bare måske sådan 5 bananfluer, og de er 

svære at komme af med bagefter, så skal du sidde og lave sådan en eddike blanding og altså 

nærmest sådan  lave voodoo for at slippe af med dem igen.  

Laura: det er møgirriterende. 

Anna: DET ER MEGA IRRITERENDE! Og det er faktisk nok det jeg synes er MEST irriterende, 

fordi jeg har faktisk ikke noget imod at den står der, men det er jo det der med at den tiltrækker 

fluer og sådan noget. Så der er jo allerede også en ekstra ting du skal tænke på når du 

affaldssorterer, hvis der ikke er plads, og jeg har ikke rigtig andre steder jeg vil have den udover mit 

køkken, altså det giver mening at den er der. Ja så jeg tror det der med pladsen, og hvis du kunne 

hænge den op og sådan noget, for personligt går jeg ikke så meget op i udseendet og sådan noget, 

når det alligevel bare i gåseøjne er skrald, så når den alligevel bare hænger væk så gør det mig ikke 

så meget, altså hvis man kunne lukke den væk på en eller anden måde, så hvis den var måske, ja det 

ved jeg ikke, måske lidt længere og … smallere. Ja. 

Laura: ja, og så ville den passe ind her. 

Anna: ja så ville den passe ind her hos mig, JA, og så ville jeg i hvert fald være gladere for det, kan 

man sige, så kunne jeg måske, så behøvede jeg måske ikke at gå hver dag ned med det for at undgå 

fx bananfluer. 

Laura: du går ligesom ned med bioaffald sådan hver dag? 

Anna: ja hver dag. Ja, efter jeg har brugt den (biospanden), altså hvis det er om aftenen så går jeg 

ned med det morgenen efter ikk. 

Laura: Jaer 

Anna: men indenfor kort tid, for ellers ved jeg godt hvad klokken har slået (griner), så kommer folk 

ind og så er der bare sådan en fluesværm. 

Laura: og der er jo bare over alt og så bliver det tiltrukket af sådan noget kompost  



Anna: lige præcis, ja. JA det bliver man nødt til simpelthen, der er ikke så meget man kan gøre. Der 

er ikke så meget JEG kan gøre i hvert fald, for at undgå det så skal jeg sidde og lave sådan en 

eddike blanding, og de der bananfluer, de er bare kloge altså (griner), de sidder sådan op på kanten 

og så bare lige prøver sådan (sniffer) engang imellem. Jeg havde lavet sådan en frugt juice på et 

tidspunkt, hvor der bare var rigtigt meget, altså hvor det adskiller det der frugtkød, og det havde 

stået i godt og vel, alt for lang tid, 2 dage tror jeg eller sådan noget, og jeg har bare aldrig i mit liv 

set så mange bananfluer før, og siden da er jeg bare totalt rædselsslagen for ikke at gå ned med det 

(bioaffaldet), fordi jeg synes simpelthen at det var så ullækkert. Ja og det er jo netop, det er kun ja 

to dage, men det er jo fordi der er den der meget åbenlyse forrådnelse som tiltrækker alle mulige 

insekter, så, ja … 

Jens-Emil: det kan jeg godt se ja. Jeg tænker også når du så står ude i køkkenet og putter dit 

bioaffald, føler du at den er stor nok? Er den for stor? Den eksisterende biospand. Er det sådan at du 

føler at du måske spilder lidt poser? Altså i forhold til at der ikke er så meget i den? 

Anna: … ja.  

Jens-Emil: ja(?) 

Anna: det gør jeg faktisk lidt, det har jeg tænkt over før, især fordi jeg går ned med dem hver dag, 

er de aldrig fyldt. Så ja, poser er helt klart for store, spanden er i virkeligheden også for stor, men 

det hænger jo sådan lidt sammen med det der med hvis nu, jeg fx ikke behøvede at gå ned med den 

hver dag, kan man sige, så kunne jeg godt nå at fylde den mere op, ikk.  

Laura: ja. 

Anna: sådan lidt den der brugervenlighed i forhold til det ikk. Hvis nu jeg ku’ netop få en spand 

som var lidt bedre designet til mig, og jeg kunne lukke den inde, så tror jeg ikke at det ville være et 

problem. Håber jeg. (griner) TÆNKER JEG. Men jeg ved det jo selvfølgelig ikke. 

Laura og Jens-Emil: mmm, nej, helt bestemt. 

… 

Laura: Ja, jeg tænker lidt at vi snart skal ud i køkkenet. Og kigge lidt mere specifikt. Er der mere 

tænker du (Jens-Emil) til det generelle? 

Jens-Emil: det synes jeg er fint. 

… 

Jens-Emil: skal vi så gå ud at kigge på det? 

Anna: lets look at it, den flotte spand. Ja.  

 

Vi er nu i køkkenet 

Jens-Emil: nåh jo, måtte vi se under vasken? 



Anna: ja, det må i gerne. I kan se fx så har jeg dem her (flasker med rengøringsmiddel etc.), men så 

er der sådan et kæmpe rør … den er lidt utæt, sorry, men … det gør det rigtigt svært, pga den form, 

det kan I godt se ikk 

Laura: ja, fordi den (restaffaldsstativet) så kommer ind der 

Anna: ja, og jeg har nemlig ikke rigtig andre steder jeg kan placere det (rengøringsmidlerne). 

Laura: nej, og der har du så valgt at man vil hellere have den (biospanden) stående fremme, end de 

der forskellige dunke 

Anna: ja præcis, for det føles bare sådan lidt … ja … og bare have dem stående, det synes jeg bare 

ikke ser særligt pænt ud 

Laura: nej, sådan det er rodet 

Anna: det ser rodet ud, lige præcis, så det gør også noget ved min psyke, så vil jeg hellere bare have 

en spand stående, det giver sådan lidt bedre mening i mit hoved, men det er jo også måske mig … 

men der tænkte jeg nemlig ja, hvis det fx var sådan en der kunne hænge her (på indersiden af 

køkkenvask-skabslågen, ved siden af den anden skraldespand)  

Laura: JA, så den lige passede til… 

Anna: hvis den bare lige var sådan, det ville faktisk være perfekt, sådan lidt smallere og lidt 

længere, og så bum, så kunne jeg bare sige goodbye 

Laura: ja. Ja gad vide om det ligesom så ville holde bananfluer væk 

Anna: det ved jeg heller ikke. Altså det ved jeg faktisk ikke, det er også bare en teori 

Laura: ja, men det kunne man også godt have en teori om 

Anna: ja, fordi jeg synes nemlig tit så kan jeg jo, det havde jeg jo før bioaffald, så masser også af 

kompost liggende i min almindelige skrald, og der kom aldrig nogen, altså fordi jeg kunne lukke det 

væk, på en eller anden måde ikk … ja, jeg har sådan lidt en overbevisning om at det kunne gøre en 

forskel, ja.  

Laura og Jens-Emil: mmm ja 

Laura: det kan være at vi skal starte med at spørge lidt ind til hvor meget hjemmelavet mad laver 

du? Altså i forhold til det der med at skabe bioaffald? 

Anna: jamen man kan sige, nu har jeg været arbejdsløs i nogle måneder efterhånden, så der har jeg 

prioriteret faktisk selv at lave mad, så der har jeg faktisk bidraget rigtig meget til det, og fyldt 

mange af spandene op. Jeg laver meget juice og sådan noget selv herhjemme, som også gør at det er 

rigtig mange grøntsager og rigtig meget frugtkød, jeg også skal af med … jeg laver tit sådan noget 

bolognese, som også er du ved med løg og alt sådan noget, gulerødder. Så jeg vil sige inden for de 

sidste sådan slut juni-ish (ca. 5 måneder) har jeg været aktiv i forhold til at lave mad. Før det, 

overhovedet ikke ligeså meget, altså, men der har jeg også arbejdet steder hvor at jeg så ville få 



gratis mad, så der var ikke rigtig nogen grund til, især hvis du bor alene, er der heller ikke nogen 

grund til at lave lige så meget mad, kan man sige. Du spare penge på det ikk. … ja aktiv her 

indenfor de seneste måneder og sådan virkelig fyldt godt på, ja, og inden det ikke så meget (griner).  

Laura: nej men det så alligevel der hvor det lyder som om at du laver ret meget mad nu og har gjort 

det længe, og så alligevel bliver den jo ikke rigtig fyldt op, eller sådan 

Anna: nej det gør den ikke. 

Laura: for den er sådan alligevel forholdsvis stor til en person ikk 

Anna: ja det er den.  

Anna åbner biospanden 

Anna: ja okay sorry, men det (lidt madaffald) er så fra i går, og det var bare fra sådan helt plain, 

men det var så fordi jeg havde alt muligt i forvejen ikk, så det var bare sådan kort, så det var bare 

sådan i bunden, men det er bare så lidt det kan være nogle gange. Så hvis jeg lader den stå, og lad os 

nu sige, nu skal jeg så lave mad i aften tænker jeg, men hvor jeg ikke tænker at der er så meget 

affald til overs, det er fx suppe. Ærtesuppe. Der bruger du det hele. 

Laura: det er jo nemlig det, altså man skal også helst bruge det der bio 

Anna: der bruger du det hele, det er det. Det er vitterligt bare sådan noget … løgskræl og lidt 

hvidløg også, og det er det. Så der kommer ikke særligt meget affald, men jeg ved at jeg bliver nødt 

til at tømme den i hvert fald i morgen, ellers så begynder det at lugte og så begynder der at komme 

bananfluer. Og det er jo synd, for den er jo helt klart ikke fyldt, på nogen måder, så der er jo spild af 

selve den der bionedbrydelige pose ikk, det også bliver opbevaret i. 

Laura: og hvad med, nu nævnte du selv lugt, hvad er så din oplevelser med lugt? For lige når jeg 

kommer ind her sådan lige nu, og nu siger du også at du går ned med den, så lugter der jo ikke af 

bioaffald. 

Anna: nej. 

Laura: men alligevel kunne man jo godt, altså når sådan en bliver åbnet og der er noget nede i, så 

kan man jo godt lugte det, men sådan hvad er dine oplevelser med det generelt? 

Anna: jeg synes egentlig ikke at det sådan lugter-lugter for mig … en anden ting er jo så hvad fx 

sådan fluer opfanger, men jeg synes egentlig ikke at det gør mig så meget, lugten betyder ikke rigtig 

så meget for mig, altså så lufter jeg sådan lidt ud alligevel når jeg laver mad, jeg tænker ikke så 

meget over det. 

Laura: men hvordan, hvad tænker du ligesom hvis den stod i 5 dage eller? 

Anna: altså så var jeg nok gået lidt amok. Fordi jeg er sådan én, altså det skal helst være rent ikk, 

altså fordi ellers påvirker det også min psyke i forhold til at være i min lejlighed, altså at der er 

noget der lugter, så vil jeg helst gerne få gjort bugt med det, med det samme ikk. Så der ville det 

være slemmere. Man kan sige nu er det jo bare fra i går, så der lugter det ikke særligt meget. 



Laura: nej. 

Anna: hvis jeg havde haft mere i eller andre ting, som har en anden nedbrydningsproces, så ville 

det nok have lugtet lidt mere, eller sådan ikk. Men jeg synes ikke det er noget jeg, nej jeg synes 

faktisk lugten er sådan rimelig neutral for mig, også selv om den står herude. Så hvis det kun er et 

par dage, så kan jeg godt, men hvis det er mere end det, som du også selv siger, hvis det er sådan 5 

dage, så bliver det nok lidt klam. 

Laura: ja det er ikke sådan en, altså du ville ikke lige glemme den før du tog på ferie. 

Anna: nej det er helt sikkert (griner med Laura) så ved jeg godt at jeg ville komme hjem til sådan 

en fluernes hære. Puha, nej tak. Ja. 

Laura: det er egentlig også sådan lidt interessant, for de (bananfluerne) må jo komme ind igennem 

de her huller (de bittesmå huller i låget på biospanden) 

Anna: jo. For de kommer ned i selve spanden. 

Laura: eller måske kan de i virkeligheden komme igennem fordi den ikke helt… (sprækken mellem 

lukningen) 

Anna: jeg tror for den (biospanden) lukker jo ikke helt, ja, jeg tror sagtens at de kan… 

Jens-Emil: kravle over kanten 

Laura: ja for de er jo sådan forskellige størrelser. 

Anna: lige præcis, ja. 

Jens-Emil: men afstanden sådan ned til affaldssortering, hvor langt er der der? 

Anna: det ligger sådan lige hernede (peger lige udenfor vindue, nede i gården), så man kan sige, 

altså jeg går hele vejen ned af bagtrappen ikk 

Laura: her fra 3. sal? 

Anna: lige præcis ja, og så de der bioaffaldscontainere, jeg tror der står tre, der er aldrig overfyldte, 

de står sådan lige hernede, ved det første skur når man kommer ned ikk. Så for mig er det sådan set 

super let, altså at jeg bare fordi, hvis jeg skal ud, altså så går jeg bare rundt om gården, så tager jeg 

det med ned og så går jeg bare ud af porten, og så skal jeg ud der hvor jeg nu skal hen ikk, ja. 

Laura: og når du så, fordi nu sortere du jo forholdsvis meget, og der er jo i hvert fald også altid 

restaffaldet … tager du det hele på én gang eller har du sådan lidt … 

Anna: jeg prøver at tage det hele på én gang. Hvis jeg kan ikk. Det kommer selvfølgelig lidt an på 

størrelsesforholdet. Nu skulle jeg af med sådan en stor papting her tidligere og der kunne jeg så ikke 

også have bioaffald, men altså det er jo sådan som det er, det skifter jo lidt ikk, men sådan generelt 

set så synes jeg godt at jeg kan få mit almindelige affald og så mit bioaffald med ned, så ja. 



Laura: og hvad har du af oplevelser med posen, i forhold til det her med når man så, jamen altså helt 

fra når du sætter den i, til du fylder den, den står, du skal have den med, hvordan og hvorledes? 

Anna: det … (griner) det er sådan set fint nok, jeg har ikke tænkt så meget over det … jeg synes at 

den sådan passer meget fint, igen som vi også har snakket om, der er lidt i forhold til størrelsen, at 

den er lidt stor, synes jeg også, i forhold til selve sådan formen på kurven … men … udover det 

synes jeg den … 

Laura: og der tænker du også på det der med, altså det lyder til at du før var inde på det der med 

spildet af plastikpose, når man så hele tiden tager den ned 

Anna: ja spild af plasticpose, det føles sådan lidt, du ved, også sådan når man så skal have den 

sådan her udover (tager fat i det pose der hænger uden for spanden), der er ret meget 

Jens-Emil: ekstra 

Laura: jo 

Anna: kan I godt se ikk, og nu er den jo selvfølgelig ikke fyldt, men jeg føler aldrig, i hvert fald hos 

mig at den er fyldt. Altså så der vil altid, i hvert fald, en god sjat pose tilovers, ja, den er sådan 

højest, hvad kan man sige, når du tager selve poserne ud så er den halvvejs ikk, og resten kan du så 

bruge til at … men det kunne helt klart godt cuttes ned, for min vedkommende i hvert fald, ja 

Laura: ja  

Anna: helt sikkert, så jeg synes jo poserne faktisk er meget lækre (griner) altså sådan, det ved jeg 

ikke om man kan sige, de er sådan bløde og … fine, altså ja. Så dem har jeg ikke noget imod ellers, 

men jeg tror da at der bliver spildt noget pose, helt klart. 

Jens-Emil: ja grunden til at vi spørger, det er fordi vi fisker lidt efter, sådan din oplevelse med den, 

fordi vi har sådan erfaret at der kan være problemer med at den smelter, denne her pose, altså 

simpelthen går i opløsning. 

Anna: NÅ, er det rigtigt? 

Laura: med juicen fra… 

Anna: Aaaah… 

Laura: men det lyder jo også som om at du 

Anna: jeg går ned så ofte. Jeg når ikke at se det 

Jens-Emil: du når ikke til det stadie 

Anna: NEJ, det gør jeg ikke. Altså jeg har nogle gange været, altså når jeg ikke har haft en pose til 

resten af affaldet, så har jeg nogle gange brugt sådan en (posen der hører til biospanden), og så kan 

jeg godt se at den er ved at blive opløst ikk, altså sådan, men det er fordi at den har stået i længere 

tid. Så ellers… 



Laura: har du nogle gange været ude for, altså ligesom at der er gået hul på, at det drypper fra den 

eller? 

Anna: … det tror jeg faktisk ikke, nu hvor jeg tænker over det. Altså jeg kan godt huske, der er 

nogen gange hvor at den har været sådan lidt fugtig, måske på grænsen ikk, men ikke hvor der er 

gået hul i, det er derfor jeg synes sådan at det har egentlig fungeret fint, men det er jo igen også 

fordi jeg hele tiden går ned med den ikk, og det er jo ikke alle tænker jeg heller der gider at gøre 

det, altså nu har jeg også tid til at gøre det, hvis jeg havde et fuldtidsarbejde eller sådan noget, så 

ville jeg heller ikke have tid til det, tror jeg, eller overskud til at gå ned med det hver dag, så ja … 

det er nok meget individuelt … ja … 

Laura: jamen jeg står lige og tænker om der er noget mere … 

Anna: jamen det … så fint.  

Laura: men du tager ligesom altid, du tager ligesom altid ja posen ud og så går du ud fra gården?  

Anna: ja. Ja man kunne jo egentlig også bare tage hele den her (kurven) med.  

Laura: ja, men så er der jo det der med at man skal, så skal man op med den igen 

Anna: jo det er det, det gider jeg heller ikke, så vil jeg hellere tage poserne med, men også fordi 

hvis jeg sådan skal videre ud, så kan jeg jo ikke gå videre med den 

Laura: nej 

Anna: sådan ”hey guys, jeg kommer sådan med en spand, jeg går bare sindssygt meget op i 

affaldssortering, sådan et brand (griner med Laura) 

Laura: der var sådan en aprilsnar, på modeugen for nogle år siden, hvor at de sådan sagde, altså de 

havde taget billeder af sådan nogle fashionista-folk hvor at de havde gået sådan med den 

(biospanden) som en håndtaske 

Anna: eeeej… 

Laura: det viste sig at være en aprilsnar har vi så fundet ud af 

Anna: fedt, det kunne man herre godt forstille sig… 

Laura: men i forhold til æstetik, altså, sådan at der er nogen der måske   

Anna: jeg kunne herre godt forstille mig det, at du lige pludselig ser sådan en Versace og så er det 

bare sådan en håndtaske, bare med pels og et eller andet sådan, sten uden på og bare sådan 

#sustainability  

Jens-Emil: oh God ja, klart, ja 

Laura: sådan statement-fashion 

Anna: ja fuldstændig, uha … jaja 



Laura: er der, i forhold til faktisk posen, kom jeg lige til at tænke på, er der nogen madaffaldsting du 

undgår at putte i alligevel? Lad os forestille at du har en ret eller et eller andet, som du har haft som 

rest, men så når du ikke at få det spist eller, og så er det noget der er lidt … altså juicy eller lugter 

allerede der da det skal smides ud, eller er der noget som sådan 

Anna: det er et rigtig godt spørgsmål. … 

Laura: Det kommer jo også helt an på hvor meget madspild man har. 

Anna: Det er jo lige det, jeg prøver virkelig at formindske det så meget som muligt. Fordi jeg kan 

rigtig godt lide at bruge alt det jeg har i køleskabet. Jeg hader virkelig at komme til at smide noget 

ud eller prøve at fryse det ned, så jeg synes ikke det er så tit. Men det kan ske hvis jeg har haft 

nogen på besøg, og maden har stået ude alt for længe. Så har jeg ikke lyst til at gemme det, fordi jeg 

er bange for det er blevet dårligt til dagen efter. 

Jeg kom lige til at tænke på, at jeg fik noget bolognese i går. Og den vil jeg måske være lidt tøvende 

med at smide i posen, fordi at den er så Juicy. Så kunne jeg nemlig godt forestille mig at den vil 

være et problem, f.eks. med at den bliver for blød, eller netop fordi den opløses som er fedt, men 

ellers vil jeg nok smide det ud med det samme. Og så kommer det tilbage til, at det er det jeg vil 

blive nød til. 

Laura: Det lyder som om det er en kæmpe del for dig, med det at sortere. At du er nede i gården. 

Anna: Men det er også fordi jeg gjort det til en vane. Det kræver lidt tilpasning. I starten var jeg 

også lidt tilbageholdende og glemte det lidt, og smed det ned til restaffaldet af og til. Men jeg tror 

også det er fordi, jeg har gået at hørt, læst og arbejdet med det. Så ved jeg hvor meget det betyder. 

Så har jeg bare besluttet mig, at jeg må gøre det til en del af min hverdag. Så det er derfor den bare 

ligger på rygraden. Så jeg tænker ikke så meget over det mere. Det er bare sådan, ”nu skal jeg ned 

og handle, og så tager jeg lige bioaffald med”.  

Laura: Men fordi der ligesom har været nok drivkraft omkring dig, har gjort dig bevidst om det? 

Anna: Ja præcis. Man kan sige, at jeg har gjort det til et fokus på en eller anden måde… Men jeg 

kender rigtig mange som prøver at fokusere på bæredygtighed, men har måske ikke overskuddet 

eller tiden til hele tiden at gå ned med skraldet. Hvilket jeg godt kan forstå. Altså jeg gør det også 

kun nu, fordi jeg har tiden, kan man sige. Der havde nok været lidt flere bananfluer i min lejlighed, 

hvis i var kommet for halvandet år siden (griner). 

Laura: Ja i forhold til din hverdag? 

Anna: Ja klart. Altså du ved det der når man arbejder i flere timer, og du kommer sent hjem om 

aftenen. Så har du måske heller ikke lyst til at gå ned med skraldet, og om morgenen har du lidt 

travlt. F.eks. da jeg læste på RUC, så da jeg skulle op tidligt, så ville jeg ikke orke at lige gå ned 

med det. Fordi det vil være en omvej, fordi det er hurtigere for mig at gå ud af hoveddøren. Du ved, 

så der er bare en helt anden hverdagsstruktur, hvor at den (biospanden) bare ikke ville passe ind. 

Men kun fordi jeg nu har tiden, så tager jeg den bare med. Så selvfølgelig tænker jeg over det. Men 



helt klart, hvis min hverdag havde set anderledes ud, så vil jeg ikke have taget den ned lige så ofte. 

Og jeg havde så været lidt ked af, at der så ville være så mange bananfluer (griner). 

Laura: Er der mere vi lige kan … Vi er virkelig kommet godt omkring. 

Jens Emil: Vi kan sætte os tilbage til bordet. 

Anna: Ja, det synes jeg vi skal. 

Sætter sig tilbage til bordet 

Laura: Interviewet er selvfølgelig anonymt, men vil du ikke lige sige din alder. 

Anna: Jo, jamen jeg bliver 28 den her måned. 

Laura: Ja, det er der her med. At man bor alene, og hvilken alder man har. 

Anna: Ja, for jeres gruppe er også inde for, hvad er det, 25 til 30? 

Laura: 20 til 30. Det er altid det der når man siger unge, så kan det være hvad som helst. 

Anna: Lets just pretend (griner) 

Jens Emil: Det er bare noget vi leger. Men jeg tror vi er kommet meget godt omkring. Men, vi vil 

bare gerne lige informere om, at der faktisk allerede findes en tilskudsordning i Københavns 

Kommune i øjeblikket, til investering i affaldssorteringssystemer. 

Anna: EJ FEDT. 

Jens Emil: Så hvis du har en udgift, så dækker de op til 400 kroner. Og det er både til installation og 

indkøb af materialer, til dette. Så man kan købe færdiglavede løsninger, eller man kan købe 

materialer og selv bygge. 

Laura: Og så sender man regningen til dem, og så får man pengene retur. Men det er kun til den 1. 

december. 

Anna: Så skal der bare gang i den så. 

Laura: Så hvis du er interesseret. 

Anna: Det er da superfedt, det vidste jeg slet ikke de gjorde. 

Laura: Det er også kun noget vi har fundet ud af, fordi vi har forsket lidt i det. Jeg synes ikke det er 

en information, som der er lagt ud til borgerne. 

Anna: Nej, det tænker jeg heller ikke. Det har det sikkert sådan, ej det er sikkert fint nok. Ej det er 

da super vigtigt. Fordi jeg tror da at dem som jeg har kigget på, altså de der skraldespande. Så er det 

altså virkelig også bare en spand man sætter på, som man gør med sin almindelige skraldespand. 

Det koster ikke særlig meget. Men hvad så, så køber man bare og sender kvitteringen ind til dem? 

Thank you see you later 

Jens Emil: Det er bare nem ID og kvitteringen til dem. 



Anna: Nå, det er da super smart. Det kunne jeg da godt finde på at gøre. Ej hvor fedt, godt i siger 

det. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om, det må de da godt have sagt. 

Jens Emil: Det er derfor vi også er lidt interesseret i, altså om kommunen er gode nok til at 

informere borgerne om det muligheder der allerede er. 

Anna: Altså, det har de ikke gjort her. Men det kan selvfølgelig også bare være mig der har overset 

det. 

Laura: Jamen, jeg vidste det heller ikke, før nu hvor vi dykker ned i det. Og undersøger alt muligt. 

Anna: Ej vildt nok. Tror også folk ville have fortalt mig om det, hvis de havde hørt noget om det. 

Laura: Men man kunne da godt se folk have det, ikke. Den der britiske model, hvor man havde 

sådan… 

Anna: Præcis, og det synes jeg nemlig er ret godt. Det skal jeg da lige forske lidt i, når jeg har fået 

en bærbar igen. 

Laura: Men man tænker også, at den er ret billig at producere, den der er der lige nu til 

bioaffaldssortering. Og altså 400 kroner, er ret meget at give. Og man kunne godt forestille sig, at 

det er derfor at de er lidt stille omkring det. 

Anna: Men hvis folk alligevel bare går rundt og tænker. Men igen, hvis det gør en forskel for, hvor 

meget folk affaldssorterer. Så er det altså meget godt at byde ud, kan man sige på klimafronten. På 

længere sigt, kunne det være godt at vide. Men nu ved jeg det (Griner). 

Laura: Jeg tror vi er ved at være der, hvor at vi vil redesigne den her biospand. Og vi har lidt en 

prototype, hvor vi vil prøve at finde ud af hvor langt vi er nået. Og vi vil gerne høre, og nu må du 

ikke svare for hurtigt. Men vi vil gerne have evalueret vores prototype, og vi har ikke helt fundet ud 

af hvordan det kommer til at foregå. Men du får den i hånden, og enten skal du have den i en 

periode, eller også bliver det sådan noget ”tænk-højt”, hvor man sidder med den. Og hvor du 

forklarer dine oplevelser med den, som du forestiller dig i forhold til din situation. Og hvis du har 

lyst til det, kunne vi lave nogle aftaler. 

Anna: Ja, men det kan altså næsten kun blive bedre(griner). Så det er så fint. Jamen det må i gerne. 

Jens Emil: Dejligt. 

Anna: Selvfølgelig, lige give lyd om hvornår og hvordan. 

Jens Emil: Der kommer nok til at gå cirka 14 dages tid. 

Laura: Tror du ikke der kommer til at gå lidt længere? 

Jens Emil: Altså ind til at vi giver lyd fra os. 

Anna: Altså, det er så fint. Slutningen af november, bliver lidt travl. Men giv lyd ikke, så kan jeg 

altid vende tilbage. Men ellers må i meget gerne. 



Laura: Det er du åben over for. 

Anna: Absolut. 

Jens Emil: Faktisk en god måde. Jeg ved ikke om du har set den moderne klassiker på DR1. Hvor at 

der var nogle designere der skulle lave nogle forskellige møbler. 

Laura: Den tror jeg heller ikke jeg har set. 

Anna: Ej hvor fedt. 

Jens Emil: Der har de sådan nogle forskellige, ældre og børnefamilier. Som kommer ind, uden at 

kunstnerne kan tale med dem, men de kan bare se på dem og høre dem tale om det som det har 

designet. Så det bliver lidt det samme her, hvor vi bare giver dig den i hånden.  

Anna: Og så er det sådan et objektivt syn, så du ikke bliver påvirket af det. 

Jens Emil: Ja, lige præcis. 

Anna: Så i rent faktisk kan bruge det til noget. 

Jens Emil: Netop. 

Anna: Ligesom at sidde i sådan en retsal, hvor man sidder og prikker til vidnet og siger. Er den ikke 

flot? 

Ej men jeg synes at det er en super ide, og et fedt initiativ. Fordi det er jo netop nogen gange nede i 

de der smådetaljer. Som rent faktisk gør at folk bruger det mere. Og jeg tror at i Danmark, så har en 

ting som designet en stor betydning. Da i Danmark, så skal designet være rent og pænt, ikke. Så det 

glæder jeg mig til at se. 

Laura: Det glæder jeg mig også til at se. Jeg tror vi er ved at være færdige. 

Jens Emil: Tror vi vil sige, tak for i dag. 

Anna: Det var da så lidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2: 

Interview af Bolette 

Mathilde: Lad os så se din madaffaldssorteringsspand.  

Bolette: Den er her, den er tom. Den har jeg stående hernede, men jeg er simpelthen blevet så 

træt af den. 

Bolette: ... fordi at, jeg jo bor ene mand her. Jeg tømmer ikke skraldespanden hver dag, og 

hvis man bruger den der skraldespand, så falder posen ud, med mindre man tømmer den hver 

dag, føler jeg. 

Bolette: Jeg er egentlig rimelig god til at affaldssortere alt muligt andet, men jeg har lige en 

periode, hvor jeg ikke bruger den der (MAX air biospand), fordi jeg har bare været så træt af 

den her hen over sommeren. Det har det ikke lige være min ting. 

Bolette: Så den er der, og den skal nok komme i brug igen på et tidspunkt, tror jeg. Der har 

bare været lidt meget, så har jeg ikke gidet gå ned med den hver dag, hvis jeg skal være helt 

ærlig. 

Bertil: Hvordan gør du så, hvis den (biospanden) ikke er i brug.  

Bolette: Så smider jeg det bare i den der (peger på sin restskraldepand). Jeg har 2 

skraldespande her. Jeg har en til plast og en papskraldespand, og så har jeg bare til madvare 

og alt det der restsortering. Ligesom man gør mange andre steder. Fordi jeg synes, det er lidt 

besværligt. Men jeg kan godt lide ideen om affaldssortering, så jeg kører det lidt i perioder.  

Bertil: Når der lige er overskud? 

Bolette: Ja, når der lige er overskud. Og lige nu er der ikke overskud.  

Mathilde: Så lige for at gøre det klart; Lige nu affaldssortere du ikke madaffald. 

Bolette: Nej, ikke madaffald. 

Mathilde: Vi har taget en banan med, som vi ville prøve at affaldssortere, som ville ryge 

derned (til restaffald) 

Bolette: Ja 

Bertil. Så går du ned i din baggård og...? 

Bolette: Så går jeg bare herned, (peger ned i baggården) så har vi affaldssortering. Og så vidt 

jeg kan forstå, er vi (boligforeningen) en kæmpe forening her, men vi er rigtig, rigtig dygtige 

til at affaldssortere.  

Mathilde: Hvordan det? 

Bolette: Det ved jeg ikke. Jeg har bare fået at vide, at vi skulle have mange flere af de der 

biocontainere, fordi at alle piller ting fra og ligger i specifikke containere, i stedet for bare at 

proppe det hele i sådan noget rest-skrald, eller hvad man kalder det. Det var egentlig der, det 



kom fra. I starten gad jeg bare slet ikke bruge den (bio-spanden). Så tænkte jeg ej, hvis alle 

gør det, så gør jeg det også! 

Bolette: Nu er jeg så lige faldet af på den, men jeg tænker da bare, jeg skal på den igen.  

Mathilde: Hvad for et system har I så dernede? (i jeres baggård) 

Bolette: Så har vi den der bio-affaldscontainer, og så har vi hårdplast og plast og pap og papir 

og rest-skrald. Så problemet var, at der var alt for mange containere til restskrald, og ikke så 

meget af det andet. Så vi har fået lave om i vores containerafdeling, eller hvad man skal sige, 

fordi der altid er fyldt i de andre, og ikke i de der restskrald. 

Mathilde: Ok, altså der var fyldt i de grønne? 

Bolette: Ja i de grønne spande og sådan ja. 

Mathilde: Så det lyder som om, I gør det rigtig godt. 

Bolette: Ja, det tror jeg også. Det er også min opfattelse. 

Mathilde: Da du brugte din affaldsspand (MAX AIR BIOSPAND), hvor ofte blev den så 

fyldt? 

Bolette: Den nåede aldrig rigtig at blive fyldt, fordi jeg skulle gå ned med den, før den blev 

fyldt, føler jeg. 

Mathilde Hvorfor det? 

Bolette: Poserne! De der poser, (de grønne bioplast poser) bunden faldt bare ud af de der 

poser rigtig ofte. Så jeg synes, at når jeg bor alene, formår jeg aldrig rigtig at få fyldt den. 

Den kan ikke holde til at stå i sådan tre fire dage. Før den (posen) altid blev helt klam. Så jeg 

gik ned med den sådan hver anden dag, og der var den aldrig rigtig fyldt. 

Bertil: Ikke når man bor alene?  

Bolette: Nej det er det. Hvis man bor en hel familie, kan man snildt fylde den og gå ned med 

den (bioaffaldsspanden). Det kan jeg bare ikke. 

Bertil: Lige for at være sikker, så er det den grønne pose som Københavns kommune de 

leverer? 

Bolette: Ja den der fantastiske grønne pose (sarkastisk tone) 

Mathilde: Nu sagde du, at du gik ned med den hver anden dag, så det er sådan 2-3 poser om 

ugen eller sådan noget? 

Bolette: Ja, som ikke har været fulde.  

Mathilde: Ja. Hvordan oplevede du den ellers? Nu sagde du at posen faldt ud? Men var der 

noget positivt eller negativt? 

Bolette: Altså jeg kan godt lide konceptet i, at den er nem, når man laver mad, at man bare 

lige kan tage den der grønne spand frem og hælde det der ned i. Det er jo egentligt nemmere 



end at skulle tage det op af vasken og ned i den anden osv. Jeg kan godt lide konceptet i det (i 

håndteringen på køkkenbordet). Hvis man skaffede sig en anden pose, eller en pose der kunne 

holde lidt bedre. Så ville jeg klart også bruge den. Ingen tvivl om det. Det er bare det der, 

hvor bunden ryger ud. 

Mathilde: Hvad gjorde du egentlig så, hvis du stod her og bunden ryger ud? 

Bolette: Så skal man have det over i en anden pose. Så prøvede jeg i en periode at bruge 2 

poser. Jeg youtubede det faktisk. Der så jeg, at man kunne proppe noget (…) køkken rulle i 

bunden, så det ligesom sugede noget af det (væsken fra affaldet). Og så skulle det kunne 

holde. Så var jeg sådan, jeg skal hele tiden finde nye poser. DET ER FAKTISK DET 

DUMME HER! Jeg ved ikke, hvor jeg skal skaffe nye poser fra, fordi de ligger sådan alle 

mulige steder rundt hos folk´, som har bestilt dem hjem. Så man skal rundt og hente dem hos 

naboer for at få fat i de der grønne poser. 

[5:00] 

Mathilde: Ok, så du plejer ikke at bestille dem? 

Bolette: Nej - det er fordi de (de andre beboere i boligforeningen) bare bestiller dem i 

bunkevis herude. Og så skal man bare hente dem (de grønne poser) hos dem (naboerne i 

Boligforeningen). 

Mathilde: Nå det er da også meget smart 

Bolette: Ja præcis så er der nogen, der har dem. Men så er det bare lige at finde ud af, hvem 

der så har bestilt og hvordan og hvorledes. 

Mathilde: Nå det lyder måske også lidt meget. 

Bolette: Ja men det plejer at blive skrevet derinde. Men så skal man lige time det og så 

videre. 

Mathilde: Nu sagde du, at du puttede noget i bunden af (bioposerne) 

Bolette: Ja men det må man vel i realiteten ikke... Tænker jeg? 

Mathilde: Det ved jeg faktisk ikke rigtig. 

Bertil: Ved du om man må det? 

Bolette: Jeg ved det ikke. Jeg så det bare på youtube, og tænkte hvis det virker, så er det fint. 

Bertil: Har du en ide om, hvad man egentlig må putte i den bioaffaldssorteringspand. 

Bolette: Jeg tænker, at det er madrester, som hvis man skralder en gulerod eller så videre, 

æbleskrog noget gammelt rugbrød. Jeg tænker, at det er lidt det samme, som man ville putte 

ud til høns.  

Bertil: Så hvis en høne vil spise det? 

Bolette: Ja der er lidt min tankegang, hvis man så smed det der ud engang, så... 



Mathilde: virkede det med at putte papir ned i bunden? 

Bolette: ja. Med to poser og papir så begynder det og være der 

Mathilde: ok så du behøvede alligevel nummer to pose 

Bolette: Ja, jeg synes aldrig, det har fungeret så godt. 

Mathilde Når du så har været nede med skraldet, ved du så hvor, det kommer hen bagefter? 

Bolette: Nej, det har aldrig interesseret. Nej det ved jeg faktisk ikke. 

Bertil: Jeg tænkte på, om vi skulle sætte os ind. 

(interviewet bliver flyttet fra køkkenet til stuen) 

Mathilde: Hvorfor er det, at du bioaffaldssortere? Hvad tænker du om det? 

Bolette: Det er fordi, jeg godt kan lide konceptet i, at alt ikke ryger det samme sted hen. 

Mathilde: Hvorfor? 

Bolette: Jamen det tænker jeg bare, fordi det er jo godt for miljøet og så videre.  Så små ting 

burde man godt kunne gøre. Siger jeg, og gør det ikke lige pt. 

Bolette: Men konceptet i det der med, at jeg gerne vil kunne gøre de små forskelle i 

hverdagen. Fordi jeg tænker, at jeg stopper ikke med at tage ud og rejse, hvis jeg gerne vil ud 

at rejse eller noget. Men så hvis man kan gøre nogle små ting her. Så vil jeg gerne gøre det. 

Mathilde: Så du gør det for miljøet. 

Bolette: Ja, jeg er et dårligt eksempel lige nu. 

Mathilde: Nej nej, det er så fint. 

Mathilde: Og du affaldssortere også andet end madaffald? 

Bolette: Ja. 

Mathilde: Hvad for eksempel? 

Bolette: Plastik og pap og aviser osv. smider jeg ned. 

Mathilde: De ryger også ned i gården? (baggården) i forskellig...? 

Bolette: De ryger også ned i gården i forskellige containere, ja. 

Mathilde: Nu så vi lige den lille grønne spand. Og det lyder som om du, lige fortiden, så var 

den lidt uoverskuelig. Men hvad tænker du om ellers om den? (MAX AIR BIOSPAND) 

Bolette:  Altså om konceptet i den grønne spand eller hvordan? 

Mathilde: Ja både den, konceptet og designet... 

Bolette: Jeg synes egentligt, det er meget genialt, fordi den ikke er større end den er. Og at 

den er nem, altså i realiteten er den jo nem lige at tage med ud, hvis man skal ned i gården. Så 



jeg kan godt lide konceptet i den. Jeg synes, det er en god ide. Jeg håber da, at der er virkelig 

mange, der bruger den. Fordi jeg kan godt lide konceptet i den. 

Mathilde: Så størrelsen er god? 

Bolette: ja. Og der er plads til den. Hvis man lavede sådan en kæmpe en, så tror jeg, der er 

større sandsynlighed for, at folk ikke ville bruge den. Fordi der ikke er plads, når man bor i de 

her små københavnerlejligheder. Så småt er godt. 

Mathilde: Det er et godt bud.  

Bertil: Du snakkede om, at poserne var lidt problematiske. Så der er ikke nogle andre ting, 

som er problematiske? 

Bolette: Nej. Det er simpelthen bare poserne. 

... 

Mathilde: Nu nævnte du den der ide om, at man kunne putte noget papir ned i bunden. Men 

kender du nogle andre måder at madaffaldssortere på, end lige den mulighed du har herude? 

Bolette: Hvad tænker du på? Mener du sådan kompost og sådan noget? 

Mathilde: Ja måske kompost. Sådan eller andre former for spande, eller har du set nogle 

andre løsninger på bioaffaldssortering? 

Bolette: nej ikke bioaffaldssortering. Nej Ikke lige umildbart. Ikke hvor det også var en 

spand og sådan. 

… 

Bertil: Der er også lige nogle praktiske ting, vi skal have på plads. Du sagde at du var færdig 

med at studere og nu?  

Bolette: Ja. Jeg er færdig med at studere. Jeg er lige blevet færdig uddannet sygeplejerske i 

uge ni. 

Beril: Tillykke. 

Bolette: Tak 

… 

Bertil: Og det her det er anden sal. 

Bolette: Ja. 

… 

Mathilde: Nu sagde du, at det var lidt problematisk at poserne gik i stykker og sådan, men du 

kan egentligt godt lide størrelsen på spanden? 

Bolette: Ja. 

Mathilde: Men hvad ville gøre det nemmere for dig at affaldssortere dit madaffald? 



Bolette: Det ville klar gøre det nemmere, hvis man lavede nogle... Jeg ved godt, at jeg 

kommer tilbage til det samme, men det der med mere solide poser. Det ville gøre virkelig 

meget, fordi der er jo allerede låg på, så det er ikke fordi, det kommer til at lugte eller noget. 

Det laver en eller anden gæringsproces, så de der poser bare sygt hurtigt går i stykker. Så hvis 

man bare formåede at lave et eller andet lidt mere holdbart, så tror jeg også, at jeg ville være 

lidt vildere med konceptet. Så jeg ikke hele tiden skal gå at overveje om morgenen når jeg 

står op og tænker ‘wow jeg skal huske at gå ned med den der spand, fordi ellers så…’ 

Mathilde: Så det var også poserne. Er der andre komplikationer? 

Bolette: Nej overhovedet ikke. Jeg synes den er så fin ellers. Ellers så er jeg egentligt meget 

tilfreds. 

Mathilde: Så det er egentligt det primære problem med poserne? 

Bolette: Ja absolut. 

Mathilde og Bertil: Vi er kommet ret godt igennem. Vi kigger lige på vores spørgsmål 

… 

Bertil: Nu snakkede du om, at en af de grunde til, at du gerne vil affaldssortere, er for 

miljøets skyld. Kan du prøve at sige lidt om det, eller har du en ide om, hvordan det hjælper 

miljøet for eksempel? 

Bolette: Jeg tænker bare, at hele det der med forbrændingsanlæg osv. Hvis du kan lave det 

fra bio-spanden om til noget andet. Hvis du kan lade værd at komme det igennem sådan et 

helt forbrændingsanlæg, men måske bruge det i andre sammenhængen. Så tænker jeg da 

egentligt, at det er en meget fint. At det er en meget fin måde at gøre det på. … Hvis det svare 

på dit spørgsmål? 

Bertil: Ja det er det det er rigtig fint. 

Mathilde: Nu har Københavns kommune lanceret hele det her med, at vi skal affalds sortere. 

Det gjorde de fra 2017. Hvordan tænker du det går, med det? 

Bolette: Med at affaldssortere? 

Mathilde: ja 

Bolette: Altså i vores forening går det jo tydeligvis meget godt. Så min opfattelse er 

egentligt, at det går meget godt. Altså sådan at det gør folk i det omfang, de kan. Og det har 

fået stillet nogle ting til rådighed nu, som gør det nemmere bare at gøre. Fordi før år 2017 var 

det et initiativ, du selv skulle tage, og nu har du fået stillet spanden uden foran din dør. Så nu 

har man fået alle remedierne til at gøre det, så nu er det nemt at gøre. Det håber jeg da, at folk 

har taget ind. Så jeg håber da det går godt. Nu kender jeg det jo kun her fra, og her går det jo 

tydeligvis meget godt. 

Mathilde: Ville du selv have købt en grøn spand, hvis den ikke var blevet sendt til din dør? 



Bolette:  Det ved jeg faktisk ikke. Fordi den grønne spand var det først. Da den kom, så 

begyndte jeg også at sortere andre ting. Jeg har ikke gjort det tidligere, det var ligesom om at 

det satte skub i noget for mig. Jeg var sådan, nå hvis jeg skal sortere det her, så kan jeg lige så 

godt sortere andre ting også. Så gik jeg ud og købte kasser til det. Og fandt plads til det. Så 

jeg tror engenligt det var skubbet for mig, at den grønne spand kom og jeg blev gjort 

opmærksom på at hov det kunne man nemt gøre. 

Bertil: Så det var en god mulighed? 

Bolette: Ja det var en virkelig god mulighed for lige at få sparket til at gøre noget. 

  

Mathilde og Bertil: Vi overvejer lige om vi har glemt noget.  

                          (her kommer lidt irrelevant snak) 

  

Mathilde: Nu spørger jeg bare. Det er lidt udover det. Men har du nogensinde haft problemer 

med fluer ved din spand? 

Bolette: Nej. 

Mathilde: Og du har heller ikke haft nogle andre gener, som f.eks. lugt eller andet? 

Bolette: Nej. Måske er det også fordi, den står, hvor den står. Den har altid stået nede under 

min vask. Der er jo aflukket, der er skabe for. På den måde har der ikke været lugtgener. Og 

så tror jeg, at det med at jeg har gået ned med den så tit, fordi jeg ikke gad (porøse poser). 

Måske den godt kunne have stået to dage længere, før bunden ville falde ud. Men nu har jeg 

så tit oplevet det, så gik jeg permanent hver anden dag, og så tror jeg ikke rigtigt at ting er 

begyndt at lugte og så videre. 

Mathilde: Nåede den (posen) at gå i stykker, før du kom ned med den (posen), da du 

opdagede at det her (porøse poser) var et problem. 

Bolette: Det var også, hvis den blev for tung, det er også det der er problemet. Hvis den 

(posen) bliver for tung og løfter den op så er det ligesom om at så falder bunden ud.  

Mathilde: Så den er meget porøs? 

Bolette: Ja den er meget porøs. Og når den så bliver våd i bunden, bliver den endnu mere 

porøs. Så synes jeg bare, at tit når man løfter den op går den i stykker. Så det er ikke så meget 

at den er gået i stykker på vej ned af trappen. Det har mere været sådan, når jeg har været 

heroppe.  Hvilket har været meget heldigt, fordi så har jeg kunne tage en ny pose omkring 

den. 

Bolette: Så jeg synes egentligt den er positiv nok. Man skal bare huske at gå ned med den. 

Mathilde: Hvordan oplever du det, at man skal gå ned med den hver anden dag. Er det for 

lidt, er det for meget, er det fint nok? 



Bolette: Det tror jeg, at jeg synes, er lidt irriteret. Fordi jeg går aldrig ned med mit andet 

skrald hver anden dag. Fordi jeg som sagt bor alene. Så kan man også sige at nogle gange, jeg 

har jo meget skiftende arbejdstider som sygeplejerske. Så det kan godt være, jeg har lavet 

mad den ene dag. Og skal på aftenvagt de næste to dage. Så er jeg ikke lige hjemme. Så 

spiser jeg ikke lige mad, hvor jeg føler, jeg skal putte så meget i den der biospand. Så 

kommer den til at stå længe og blive meget våd i bunden. Så det er også det der med, at man 

skal have det timet ind. Så der skal bruges noget energi på lige at overveje, hvornår man går 

ned med den forhold til hvornår man lige er hjemme næstegang. 

Mathilde: Så det jeg hører dig sige, det er at den perfekte spand for dig ville være: bedre 

poser og en mulighed for at spande kunne stå lidt længere. 

Bolette:  Ja men det er kun på grund af poserne. 

Mathilde: Ok så det er kun på grund af poserne. 

Bolette: Så det ville være en fin spand for mig, hvis der bare var nogle bedre poser. 

Mathilde: Har du noget at tilføje? 

Interviewet afrundes. 



Bilag 3 

Interview med Connie 

1:34 Jens: Hvor lang tid har du boet her i København? 

Connie: i København? Hele mit liv faktisk 

Jens: Så du er måske flyttet ud for nylig eller? 

Connie: Ja jeg flyttede hjemmefra februar sidste år. Så sådan halvanden år-ish siden. Måske 

snart to egentlig. 

Jens: Var Spanden (MAX AIR BIOSPAND) så i den lejlighed du flyttede ind i, hvis det ikke 

var den her? 

Connie: Det var den her (Lejlighed hun flyttede til) og (…) jo den var her, jeg skal lige 

(huske), jo den var har. 

Laura: Den grønne? 

Connie: Den grønne biospand der ja. 

Jens: Havde du så erfaring med den (MABS) før hen? Altså hjemme fra? 

Connie: Ja. Jaja, altså mine forældre bor også i København, så de havde den også. Så ja men 

der var den stadig ret ny tror jeg. Da jeg stadig boede hjemme. Jeg tror det var i sytten eller 

atten den kom. Jeg kan ikke huske det. Men så jo… jeg kendte den godt. Da jeg flyttede 

hertil. 

Laura: fordi de (Connies forældre) brugte den også. 

Connie: ja 

Jens: så der (da Connie stadig boede hjemme) brugte de den (MABS) aktivt. Hvis man kan 

sige det, eller? 

Connie: nej det var sådan mest mig. Så jeg skulle lige sådan tit du ved lige (klasker sig selv 

over hånden? som en hentydning til at hun skulle holde sine forældre i Ørende). Fordi så, så 

jeg min far smed, bioaffald i den almindelige skraldespand (i restaffaldsspanden). Så der var 

jeg lidt efter dem. 

Jens: Hvad så når du flyttede ud. Hertil. Brugte du den fra dag 1 af eller gik der lige noget tid 

før den kom i gang? 

Connie: Nej jeg tror brugte den fra dag et af bare. Nu er det lang tid siden men altså jeg kan 

ikke forstille mig andet, fordi nu hvor den ligesom var der ikke? og poser var det også og 

sådan noget. 

Laura: Ja. Hvis du ligesom bare allerede vidste hvad den var til for. 

Connie: ja lige præcis. 



Jens: Hvad så med bestilling af poser, har du oplevet noget der?  

Connie: Nej det er faktisk mega rart. Det står andelsboligforeningen for, vi har sådan et fest 

lokale nede i kælderen. Hvor der ligger en kasse med dem (bioposerne), hvor man bare kan 

tage dem (bioposerne) fra. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor der er bestilling af dem 

(bioposerne) foregår. 

Jens: Helt fair. Har du så oplevet noget med brugen af biospanden? Altså nogen gener, 

muligvis? 

Connie: Hvad tænker du? 

Jens: altså det kunne for eksempel være lugt og sådan nogle ting og sager. 

Connie: Ja altså både det (lugt), og så sådan, det største det er poserne. Det der med at 

poserne de bliver opløst. Men det er måske bare fordi jeg bor alene. Så får jeg dem ikke 

skiftet så meget, eller du ved der går lang tid før den bliver fyldt og jeg har en eller anden ide 

om at jeg ikke må skifte den (bioposen) før den (bioposen) er blevet fyldt. 

Laura: ok. Og hvor lang tid tager det i gennemsnit før, du får den (bioposen) fyldt? 

 Connie: Jeg ved det ikke. Men jeg tror der går sådan et par uger, hvis den skal være helt 

fyldt. Det kommer selvfølgelig an på hvis jeg har lavet meget mad. Men hvis det bare er 

sådan almindeligt affald, så er det bare lidt løgskralder og sådan noget, der ryger i den. Og så 

kan det godt tage lang tid før den bliver fyldt. Og så sker der det der irriterende med at posen 

bliver opløst. Når så man tager den op så sådan [laver en splat lyd, som beskriver at bunden 

falder ud på posen og skraldet falder ned og ’splatter’]. 

Laura: Ja. Du har det her princip, lyder det nærmest som om med at du ikke vil gå ned med 

den før den er fyldt. Kan du forklare lidt om hvorfor det er sådan?  

5:00 Connie:  jeg tror at det er fordi, jeg føler det er spild af de der poser. Spild af plastik, 

selvom det jo egentligt er bioplastik så jeg ved ikke hvor meget spild det er egentligt. Men ja 

jeg tror jeg har en ide om at det er spild. 

Laura: Er det ikke også sådan noget med 70 procent af poserne er plastik stadigvæk? 

Jens: ja. så det giver god mening, bestemt. 

Laura: hvor står den (MABS) henne, ude i dit køkken? 

Connie: Den står… jeg har sådan et skab derude, hvor den står på nederste hylde. Det er et 

skab der er indbygget i væggen, I kan jo lige se det bagefter hvis det er. Men der står den på 

nederste hylde, ved siden af min almindelige skraldespand (restskraldespand).  (se billag 

XXX).  

Laura: men der er så ligesom en skabslåge og så er den (MABS) ligesom inde bag ved? 

Connie: Ja, men lågen er en skydelåge så den er faktisk tit skudt fra, derude. Så den bare står 

frit fremme. 

Laura: hvad så når den står i sådan en uge eller sådan noget, kommer der så bananfluer?  



Connie: ja. 

Laura: ok. Er de irriterende for dig? 

Connie: JA. MEGA. Ja det er bare ulækkert. Især i sommers det er Ikke så meget et problem 

nu. men sommers kan jeg huske det var mega ulækkert. Der var sygt mange bananfluer 

herinde. 

Laura: nu er der selvfølgelig også en sæson. Lidt en sæson ting, selvom de gemmer sig 

allevegne, i alle kroge. 

Jens: men du oplever færre her om vinteren?  

Connie: ja. Det gør jeg måske. Jeg føler faktisk også at det er fordi jeg har fået et arbejde, nu. 

Det er først nu jeg tænker over det her. Jeg har fået arbejde, så det er rigtig tit jeg spiser på 

arbejdet. Så jeg laver ikke mad mere selv. Så det er måske der for, og ikke så meget på grund 

af sæsonen. 

Laura: ja. Det kan selvfølgelig også være. 

Laura: hvad er din motivation for at bioaffaldsortere? Hvorfor gør du det? 

Connie: Bare af miljømæssige grunde. Altså man fik en pamflet med, da man fik den 

(MABS). Som forklarede om at så bliver det genanvendt til biogas og det kan man spare så 

og så meget. Og så tror jeg bare fordi at det er så let at affaldssortere, så tror jeg bare jeg 

tænker at det kan jeg da lige så godt. 

[te pause] 

Jens: Så når det kommer til affaldssortering. Og man har de her forskellige spande. Tror du 

også du også ville gøre det hvis der ikke var genanvendelse til stede? Hvis det bare var at det 

var nemmere for dig for eksempel, i de forskellige spande. For eksempel kunne du have pap 

stående for sig selv og så bliver det ikke lige så nusset med andet affald. Kunne du se dig selv 

affaldssortere selvom det måske ikke blev genanvendt videre ude i systemet.  

Connie: NÅÅÅ. Nej det tror jeg faktisk ikke.  

Jens: så man kan sige at en vis tillid til kommunen er nødvendig, føler du?  

Connie: ja. 

Jens: ok. 

Connie: ja i teorien ved jeg godt at der har været nogle sager med at det ikke bliver taget på 

biobrændingsanlæg. Jeg ved det ikke. Jeg hørte det bare i den korte radioavis den gang det 

stadig kørte, så jeg ved ikke hvor meget sandhed det har i sig. 

Laura: men det er i hvert fald den der genanvendelse der lige som er motivationen for dig? 

Connie: ja. Helt klart. Og så tror jeg bare at alt det der, der stod i den pamflet der. Det syntes 

jeg bare gav virkelig god mening. 

[Interview personerne kigger deres spørgsmål igennem] 



Jens: Når det kommer til sådan noget med hvad man må putte i spanden og hvad man ikke 

må putte i spanden. Er du blevet informeret nok om det? Altså er du blevet klædt nok på til 

det? 

Connie: ikke hundrede procent faktisk. Der er faktisk nogle ting jeg er i tvivl om, om man 

må. 

Jens: hvilke ting kunne det for eksempel være? 

Connie: Tee breve. Fordi der har jeg det sådan at når ja selvfølgelig må teen godt komme i, 

men det der brev uden om der er jo sådan noget papir på og sådan, snoren og et plastik 

mærkat. Jeg tager altid den der plastik mærkat af for en sikkerheds skyld. Men der er jo 

snoren og det der filter der. Så det ved jeg ikke om man må. Og så har jeg hørt sådan noget 

med at man ikke må smide stueplanter i den (MABS). Men det gør jeg alligevel nogle gange, 

fordi det giver ikke rigtig mening for mig at man ikke må smide en plante i, det er jo så 

naturligt som det bliver. 

Laura: ja 

Jens: hvad tror du kunne være med til at informere om det her? For eksempel et brev eller er 

det en app? Tror du der kunne gøres mere? 

Connie: Måske, sende en ny pamflet? Fordi nu hvor jeg har nævnt den der pamflet sådan 5 

gang. Går det egentlig op for mig at jeg vil egentligt gerne vide hvad der stod i den. 

Laura: ja. Og den har du fået smidt væk? 

Connie: ja. For lang tid siden. Jeg bladrede den lige igennem, fint fint fint, og så blev den 

smidt væk 

Laura: er der noget du vælger ikke at smide i? Kunne du stå med et eller andet og tænke ej 

det har jeg faktisk ikke lyst til at putte i biospanden, selvom du godt ved at det kan komme? 

Connie: Nej egentligt ikke, jo nogle gange det der med tebrevene, som jeg sagde før. Ellers 

så ting jeg godt ved må komme i biospanden, smider jeg altid i biospanden. Nogle gange gør 

jeg ikke, bare sådan af ren dovenskab. det er netop fordi jeg ikke har nogle overvejelser 

omkring det. Det er bare fordi det går lidt hurtigt. 

Laura: hvad hvis du stod med en lidt større ret eller noget?  

Connie: der tror jeg egentligt at det kan have en lidt negativ effekt, med biospanden. Der 

kunne jeg jo godt finde på og smide det ud. Eller, så tager jeg det ikke lige så tungt hvis der 

er nogle grøntsager jeg ikke får brugt. Sådan ved du hvad, så er det er ikke verdens 

undergang, de ryger alligevel i biospanden så er de ikke fuldstændig til spild.  

Laura: det er der også noget rigtigt i. 

Jens: hvad så ud over bioaffald. Altså nu er der de her forskellige containere og beholdere. Er 

der så noget andet du affaldssortere ud over bioaffald? 



Connie: ja. jeg sortere også papir og plastik. Men det er meget sådan hvis jeg lige orker. For 

eksempel, jeg har en pose med plastik, den har jeg sat ude på min opgang, så er det faktisk 

sådan at nogle gange orker jeg ikke lige at åbne døren, selvom det bare sådan virkelig er 

minimum effort, så orker jeg ikke lige at åbne døren og ligge det i. papir sortere jeg også. og 

det tror jeg også er fordi jeg får reklamer. Så jeg får dem altid i sådan nogle kæmpe stakke, så 

er det sådan lidt mere præcist. Faktisk så mine kvitteringer og sådan noget smider jeg bare i 

almindelig (restaffald). Så det er kun de der stakke, jeg sortere ikke de små stykker papir. 

Jens: Hvad så når vi kommer ned i din baggård, har du køkkentrappe?  

Connie: Ja 

Jens: Så ned af køkkentrappen hvordan ser det så ud i din baggård, sådan sorteringsmæssigt?   

Connie: to papcontainere, De står alle sammen samlet alle containerne, så to papcontainere, 

tre med det grønne låg, to plastik, to papir, tre bio og du ved den der høje til glas, og en til 

batterier også. ¨ 

Jens: Nu nævner du selv, at der er med at der var et grønt låg, har du lagt mærke til noget 

med farve sådan koordinering? 

Connie: ikke før nu. … nej det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men det kan da godt være at 

det hjælper til at påvirker mig egeligt. 

Jens: det er mere bare sådan, nu ligger jeg ord i din munder, men det er mere sådan skriften 

på dem du går ud fra, hvor du ser der står bioaffalds og der står pap på den der. 

Connie: ja. Det er faktisk også et brunt låg eller orange låg det har det store skraldespande 

dernede. Og det der er til almindeligt affald det er mørkegrønt, men det har det altid været så 

det ville nok forvirre folk hvis de ændrede det.  

Laura: hvad med den til bioaffald?  

Connie: den har et orange låg, og de er lidt smallere i det. 

Jens: Hvis du skulle lægge lidt ord på, hvorfor du måske ikke affaldssortere, pap og metal og 

sådanne tinge og sager. Kunne der være årsgager til det? 

Connie: ja altså pap tror jeg at det er fordi det er meget sjældent jeg har pap, og jeg er faktisk 

i tvivl om sådan noget du ved det der hverdagspap man har som mælke kartonner og en 

pakke havrefras. Om det må komme der ned eller om det kun er ubehandlet pap der må være 

der. Så der har jeg det sådan heller på den sikre side, så det er kun skællende gange hvor jeg 

har store papkasser jeg smider det der ned. Og metal, jeg har bare ikke noget metal affald. Jo 

altså dåser men dem panter jeg. 

Laura; hvad med konserves og sådan det er vel også metal? 

Connie: Dem sortere jeg faktisk ikke, de ryger i den almindelige skraldespand.  

Laura: det ville også kræve at du på en eller anden måde lavede dig endnu en beholder, eller 

skaffede dig endnu en beholder. 



Connie: ja og det er måske egentligt det, så meget har jeg ikke til at jeg ville orke at skulle 

lave en ny beholder.  

Jens: hvad ser du så med at bo på 5? ser du det som en udfordring i din hverdag når det 

gælder affalds sortering? 

Connie: nej, ikke i forhold, til sorteringen, det er bare det der med at få smidt det ud. Der er 

en udfordring med. 

Laura: der har du ligesom taget valget om at (affaldsorte). Men jeg tænker umildbart at når 

der går en uge eller to uger før bioaffaldet skal ned. Hvad med restaffald? 

Connie: det går jeg bare ned med når den er fyldt. 

Laura: ok så er sådan at du vælger ligesom på grund af posen med bioaffaldet at den bliver 

stående noget længere tid. 

Connie: ja 

Jens: går du ofte ned kun med affald? Eller er det en del af dine rutiner eller? 

Connie: nej det gør jeg nemlig aldrig, faktisk netop fordi jeg bor på femte. Det er kun hvis 

jeg alligevel skal ud ad døren, så tager jeg min skraldespand med. Nu gik jeg ned med den i 

morges, men ellers var der en skraldespand som havde stået her i to dage der egentligt var 

fyldt, og det var fordi at jeg havde kommet til at gå ud af hoveddøren når jeg skulle ud. Det 

synes jeg er en kæmpe orker, at skulle bare gå ned for kun at gå ned med affald. 

Laura: jeg kender følelsen. 

[interviewet rykker ind i køkkenet] 

Connie: se det er, det her skab med skydelågen 

Jens og  laura: ahh ok. 

Connie: så det har jeg for det meste bare stående sådan her (åbent). 

Jens: lad os sige at du skal lave et eller andet salat eller pille nogle løg eller et eller andet. 

Hvordan foregår det så, altså hvor henne i køkkenet står du og sådan?  

Laura: og hvad med kurven (MABS), flytter du på den eller hvad? 

Connie: det er lidt forskelligt. når jeg står og laver mad, så er det altid her, hvilket er lidt 

mærkeligt for det er faktisk her der er dårligst plads. Men ja jeg står altid her ved siden af 

komfuret. Og så hvis jeg bruger mange grøntsager så kan jeg finde på at tage spanden med 

over og sætte den på bordet. Og ellers så lader jeg den bare stå dernede. 

Laura: nu står den (MABS) jo ikke det klassiske sted under vasken. Men nu kan jeg se at der 

er ikke et klassisk skab.  

Connie: nej jeg har også sådan en skraldespand stående herude. 



Laura: men den (MABS) er alligevel kommet ind der, den har du ikke stående fremme 

ligesom denne her (restaffalds skraldespand). Er det noget du har tænkt over eller har du 

bare? 

Connie: jamen jeg tror det er sådan for at gemme den lidt egentligt, også fordi jeg er lidt 

bange for hvis den lugter og der kommer gæster. Så den gemmer sig lidt derinde. 

20.00:Laura: du sagde at der kunne komme bananfluer og så du havde problemer med 

poserne. Er der en af delene der irriterer dig mere end det andet eller som i højere grad er en 

gene for dig? 

Connie: ja som jeg sagde før er det lang tid siden med bananfluerne, men jeg tror at den 

største gene for mig er det med poserne. At der går huld på dem. Fordi så er der nogle gange 

hvor det er løbet ud i bunden på spanden hvor jeg har været nødt til at tage den ud under 

bruseren for at vaske den fordi der bare har været grøntsagssnask i bunden.  

Laura: når du så har stået i sådan en situation med en poser der er gået huld på. Hvordan har 

du båret den ned i gården, har du gjort et eller andet når den har lægget? 

Connie: altså der har været en gang hvor den var så slem at jeg var nød til at bære spanden 

med ned også ellers er det tit sådan at der bare er gået et lille huld og så kan jeg bare lige 

hurtigt dobbelt-bagge-posen (bruge en ekstra pose). 

Laura: ok så dobbelt bagger du. Putter en ekstra poser ud over. 

Connie: det går lige op for mig at hele mit princip var at jeg ikke ville spilde poser.  

Laura: ja men det er jo også den (poserne) der sætter dig i den situation. 

Connie: ja 

Jens: har du oplevet forskel på ting du smider ud i din bioaffalds spanden. Altså forskellige 

typer skrald. Og så lugt, bananflue mængder og sådan noget i den stil. 

Connie: den er svær at svare på, fordi jeg har, lagt mærke til at nogle gange lugter den 

grimmere end andre. Men jeg har ikke lagt mærke til at der er nogle specifikke madvarer der 

skulle have gjort det. 

Laura: ja fordi det er jo også det at lige nu, når man kommer ind i din lejlighed, så lugter der 

overhovedet ikke af madaffald. Så det er mere det der med om det er noget du har oplevet en 

gang imellem eller om det er meget sjældent eller noget. 

Connie: altså det er en god spand jeg har lige nu, Jeg tror kun der ligger nogle appelsiner 

skralder i. men jo jeg har virkelig oplevet det. Altså hvor når man kom her ned omkring så 

hopper den altså lige i næsen. 

Jens: har du oplevet bananfluer sådan når den har været lukke den her dør (døren til skabet). 

Kommer der stadig bananfluer til eller?  

Connie: ja det har jeg. Det er sikkert også fordi den har været lækket eller sådan noget. Det 

var især i sommers, der var bare sådan, buzzede der bare bananfluer omkring den (MABS). 



Jens: hvordan kom du så af med bananfluerne hvis man må spørge.  

Connie: det tror jeg faktisk ikke rigtig jeg gjorde. Jeg tror bare det gik i af sig selv. 

Laura: fortæller noget om bananfluer og hendes egne erfaringer og interviewet slutter.  

 



Bilag 4 

Interview med Københavns Kommune  

•      Hvilke tiltag bliver/er igangsat for at øge disse mængder?  

Mette “Bio affaldssortering bliver obligatorisk for folk der bor i villaer og lejligheder 

besluttet på politisk niveau” 

Jens “Vi har planer om at etablere 700 forskellige affaldssortering punkter i indre by, Dette 

vil være for at få de sidste med”  

• Hvad er den største barriere for ved biospanden bio-sortering / Borgerne? 

Mette “Mange af borgerne som bor i lejlighed som simpelthen lever af fastfood og ikke 

producere mere end et æbleskrog af bioaffald om ugen, gider man så spand stående” “mange 

ældre lever af enkelt måltid og ikke smider så meget ud” 

Mette “Nogen af de store problemer der har været med i den nuværende løsning, er lugt og 

pladsmangel”  

Mette “Det værste der kunne ske ville være at en borger gik ned fra 5 sal også posen revnede 

og der kom makrel ud over hele køkkentrappen. Det var derfor vi valgte at gøre poserne 

tykkere inden implementeringen i lejlighederne”  

• Hvorfor faldt valget på Max Air Bio Spand (Den grønne biospand)? Hvor mange 

bruger den? 

Jens “Vi skal bruge et år på planlægning og et år til halvandet år på selve udrulning af 

spanden. Det blev bestemt ovenfra at der var 4 måneder til planlægning og 4 måneder til 

udredning, basta” “Så vi var nødt til at gå med i et eksisterende tilbud på Vestforbrændingen 

fordi der simpelthen ikke var tid til at planlægge” 

• Hvad er argumentet for behovet for bio-poser i systemet? 

Jens “Overordnet har det det fungerer meget godt.” 

Jens “På grund af planlægnings pres så købte vi (Poser) bare hjem så vores distributør havde 

et stort lager. Det sidste vi ville det være at løbe tør for roser i implementeringsprocessen det 

vil sige at vi har et stort lager af poser som simpelthen er udløbet De har cirka en 

holdbarhedstid på 6 måneder.” 

Mette “Vi er i øjeblikket i gang med en udbudsproces for at finde en ny pose der er flere i 

spil i øjeblikket Så vi må se hvad vi af eller med” 

Mette “De nuværende poser er sådan set Bio nedbrydelige men det skal ses i en kontekst an 

optimal kompostering af sig selv. Hvis de er ude på en mark, så vil der gå omkring 2-5 år før 

de er helt nedbrudt” 

·         Hvad sker der med det frasorterede bio-affald fra husholdningen? 



Mette “Det nuværende anlæg køre Københavns bioaffald for sig selv. Det vil sige det ikke 

bliver blandet med andre kommuners bioaffald. Det er fordi at der bliver at frasortere plast i 

systemet og derfor bliver de grønne biopose også frasorteret i denne sammenhæng. Dette er 

fordi andre kommuner stadig bruger fossile plastposer til deres bioaffald.” 

Jens “vi benytter Hashøj Biogas forgasning af vores bioaffald, I øjeblikket arbejder vi på en 

aftale med Solrød Biogas som vi ikke behøver at køre det til Hashøj”  

·         Er der planer om at bygge et biogasanlæg i Københavns kommune? 

Jens “Det er derfor ikke planer om at bygge et biogasanlæg i København da det i Solrød vil 

blive benyttet i stedet for”  

·         Den afgassede biomasse, hvad bliver der af den? 

Mette “Den ender op på markerne som gødning efter biogasanlægget” 

Jens “Når vi har aftalen i huset Solrød Biogas, Så kan vi faktisk køre restproduktet selve 

gødning ud på økologiske marker”  

·         Hvad mangler der noget i dag for at få et cirkulært system af genbrug? 

Jens “Der mangler ikke noget i dag når vi får kontakten til Solrød så får vi anlæg der noget vi 

kan komme til at køre ud på markerne og på den måde, så har vi sådan set i dag et 

cirkulært system”  

Mette “Selvfølgelig skal man have for øje det med transporten men de køretøjer er på gas, så 

det ser vi ikke som et problem” 

• Hvad er borgernes deres holdning til MABS? 

Jens “Vi oplever at de er eftertragtede og bliver efterspurgt” 

Mette “Det var jo bare en start pakke, men der var ikke mange som mente det var noget lort. 

Og der jo heller ikke nogen som forbyder dig at købe din egen spand.”  

Mette “Oplev og efterspørgsel på den grønne bio-spand så derfor har vi gjort tilgængelige på 

Kommune genbrugsstationer og også på 18 forskellige biblioteker her i kommunen og folk 

kan simpelthen ikke få nok.” 

Mette “Det er en proces der tager tid vi kan ikke bare forvente at borgeren sortere fra den ene 

dag til den anden Det ser vi fx med pap under 10 år før folk rigtig begyndt at forstå at det 

kunne frasorteres andet affald” 

Jens “Vi ser jo faktisk her med den nye bio-spand at når folk begynder at sortere i den så 

bliver de faktisk også bedre til at sortere man affald og det giver en vis glæde”  

Jens “men det er ikke få der siger at efter de er begyndt at sortere bioaffald, at de begynder at 

blive til at sortere de andre ting, det er sådan en sjov synergi der kommer” 

·         Pengehjælp til spand 400 kr. Erfaringer? 



Jens “Meningen var med disse penge at folk kunne bygge en skohylde om til et 

affaldssorteringssystem eller købe spande til affaldssortering så det ville blive nemmere”  

Mette “Det blev brugt som en indirekte måde til at sige til folk som ikke at affaldssortere at, 

det kan godt være du ikke gør det nu. Men så giver vi dig penge og så køber du en spand 

Og så ser vi faktisk at folk begynder at affaldssortere”  



Københavns Kommunes artefakt til bioaffaldssortering er forbundet … ikke forbundet 
med gener for brugeren

Brugen af 
affaldssorterings-

artefaktet er 
uoverskueligt… 

overskueligt

Forbrugeren 
mangler… har nok 
tid i hverdagen

Forbrugeren har 
for meget… tilpas 

ansvar

Forbrugeren er 
uoplyst… oplyst

Posen er porøs… 
holdbar

Tiltrækker… 
tiltrækker ikke 

bananfluer

Lugter meget…
mindre

Mange… færre
føler at den er

”grim”Krav om brug … 
ikke brug af 

pose

Fejl og mangler ved Kommunens 
nuværende affaldssorteringssystem… 

re-design af systemet

Posen gør 
det nemt… 

besværlig at 
håndtere 

madaffaldet

Uhensigtsmæssigt… 
hensigtsmæssigt 

design af 
affaldssorterings-

artefaktet

Færre… flere folk 
bruger artefaktet

Kommunen spilder… 
udnytter sine penge

Københavns kommune imødekommer 
ikke… imødekommer EU-målet

Genanvendelse af affald 
mislykkes… lykkes

Borgeren får en negativ… 
positiv oplevelse med at 

(bio)affaldssortere

Borgerens velvilje til at 
affaldssortere 

forsvinder… består

Borgeren mister… har tiltro til
kommunens genanvendelsesstrategi

Overskud til øvrig 
affaldssortering reduceres… 

består

Brugeren benytter System 2… 
System 1

(Kahneman)



 



 

 

 



















 



 

 

 







Bilag 9, Anna køkken 

 



Bilag 10, Bolette køkken 

 



Bilag 11, Connie køkken 

 


