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Abstract 

Roskilde Festival has had a lot of problems with young people on the festival dumping waste 

on the camping site. This project seeks to find a way to make the young people from the age 

of 15-30 aware of sorting waste during the festival. The project will furthermore be developing 

a design, where the people attending the festival can sort their waste during the festival, and at 

the same time, see the design solution light up the festival. The design will be based on the 

light-technology Arduino Board, to programme the lights to light up. The project will point 

out, how making a design with positive aesthetic properties will influence the user’s awareness 

of sorting waste and make it more interesting for the user. The design will be supported with 

theory from the course Design and Construction and will consist of aesthetic properties. The 

aesthetic properties approach is defined by the theorists and philosophers Alan Goldman and 

Noel Carroll.  

 

The empirical impetus of the project is collected with qualitative interviews from Svend 

Brinkmann and Steinar Kvale, with five young people between the ages of 18-30, who have 

attended the festival, as well as Lotte Fjelsted who works at the festival with managing the 

waste. The young people explained from their own experiences at Roskilde Festival how much 

of a problem the dumped waste is at the festival. The design is also assessed by the interviewed, 

and how it could be improved to be more appealing and how to implement it on the festival. 

Furthermore, Lotte Fjelsted and data from Roskilde Festival’s homepage defined the problem 

with unsorted dumped waste.  

The project evaluates the users during the festival based on behavioural design by Morten 

Münster, to seek how to change human behaviour with sorting of waste.  

The analytical approach is based on a paradigmatic example, which is Gleaming lights of the 

soul by Yayoi Kusama which inspired the design in this project.  

The project concludes that the young people attending Roskilde Festival, are aware of the 

dumped waste, and are also aware of how problematic it is regarding climate change. With a 

design based on a light-technology and positive aesthetic properties, it is possible to make the 

users aware of the problem. Based on the interviews, the design will also be successful and 

make it more appealing to sort the waste. The problematics with the design in this project are, 

it can’t be implemented, because the festival is during the summer next year. 
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Indledning 

 

Ved første øjekast kan mulige løsninger på eksisterende klimaproblemer virke uoverskuelige. 

I nogle tilfælde er det svært for individet at se konsekvenserne af sine handlinger, og dermed 

undlader de at handle fuldstændigt. At handle uden tanker om morgendagen bliver ofte 

forbundet med festivaler, hvor folk mødes for at glemme virkelighedens og hverdagens 

forpligtelser. Roskilde Festival omdanner hvert år Roskilde Dyreskueplads til Nordens største 

festival. En festival, der gæster over 100.000 mennesker, der i 2019 samlet producerede over 

2297 tons affald. Disse gæster indbefatter blandt andet også en ungdom, der af adskillige 

politikere er blevet kaldt for ”den sidste generation”, der kan gøre noget ved 

klimaforandringerne. Den store mængde affald udgør ikke et problem i sig selv, udover den 

visuelle renlighed, derimod opstår der et problem, hvis affaldet ikke bliver sorteret. Det 

sorterede affald vil kunne genanvendes og være med til at mindske behovet for produktion af 

nye produkter og dermed spille en rolle i reducering af CO2. Med det taget i betragtning, er 

alle gruppemedlemmer bevidste og har erfaringer med de normer og den ansvarsfralæggelse, 

der er på Roskilde Festival. 

Derfor har vores interesse ligget i at undersøge, hvordan vi som gruppe kan være med til at 

skabe opmærksomhed om vigtigheden af affaldssortering på Festivalen på en interessant, samt 

sjov måde. Dette har resulteret i, at vi har designet en lysinstallation, som skal fungere som en 

sorteringsstation. Via designet vil vi forsøge at gøre festivalgængere opmærksomme på 

sortering samt viderebringe et budskab om, at fælles problemer skal løses igennem en fælles 

indsats. I følgende opgave har vi undersøgt problemet og samlet empiri via kvalitative 

interviews. Derudover har vi inddraget æstetikteori og teori fra vores ene forankrings 

dimension Design og Konstruktion til at understøtte vores design og processen. Endvidere tager 

vi fat i lysteknologi, som danner grundlag for, at designet kan fungere. Afslutningsvis vil 

undersøge hvorvidt det æstetiske skal prioriteres i samfundet, om det kan være med til at 

påvirke mennesket, dets handlinger og om det overhovedet gør en forskel for den generelle 

holdning til affaldssorteringen på Roskilde Festival, at vi, seks mennesker opsætter en 

lysinstallation.  
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Roskilde Festival - Hvorfor er det et problem? (Problemfelt) 

Roskilde Festival er opmærksom på, at henkastet affald er et problem, og derfor laver festivalen 

hvert år flere forskellige indsatser for at komme problemet til livs. De har grønne partnerskaber, 

og frivillige der går ud blandt campisterne som prøver at opnå ændring i holdninger hos dem, 

for at få dem til at aflevere deres affald. Dette gør de ved at føre en dialog med gæsterne, og 

prøver at oplyse dem om problemet (Roskilde Festival: 2019).  For at sætte problemet i 

perspektiv, blev der i 2018 indsamlet 2297 tons affald. Ud af de 2297 tons affald, blev kun 296 

tons sorteret, resten blev i stedet sendt til kollektiv afbrænding. Dette svarer til 12,9% af det 

samlede affald (Roskilde Festival: 2019).  

På nuværende tidspunkt, er det især vigtigt at sætte fokus på affaldssortering, da man kan læse 

på Roskilde Festivals hjemmeside, at mængden af sorteret affald er faldet i løbet af de sidste 

par år. I 2016 og 2017 blev der af den samlede mængde affald sorteret henholdsvis 14,7 og 

14,8 %, mens procentdelen som sagt faldt til 12,9% i 2018. Der blev sendt 2000 tons affald til 

brændbart i 2018, som svarede til 124 tons mere end i 2017 (Roskilde Festival: 2019).  

Hvert år bruger Roskilde Festival omtrent 8 millioner kroner på oprydning (Roskilde Festival, 

2019). Dette er inklusiv telte, soveposer, campingstole osv., som der ikke fokuseres på i denne 

opgave. I stedet fokuseres der på det affald, som bliver henkastet i løbet af festivaldagene. 

Roskilde Festival nævner: “Roskilde Festivals mest synlige miljøbelastning består år efter år 

af efterladt campingudstyr i form af luftmadrasser, telte og havestole foruden 8 dages forbrug 

af tyske øldåser, leverpostejsindpakninger og hvad der ellers kræves for campinglivets 

opretholdelse” (Roskilde Festival: 2019). Vi vælger at fokusere på det affald, som er 

nødvendigt for at forbedre campinglivet. Vi kan regne os frem til, at ca. 25% af efterladt affald 

på Roskilde Festival, er det affald som bliver smidt i løbet af ugen og derudover også det affald 

som denne opgave henviser til. Dette vides, da 75% af affaldet er fra camping altså telte, 

soveposer, stole osv. (Roskilde Festival: 2019). 

Den nedenstående tabel viser, hvilke type affald der er blevet sorteret mest af til genanvendelse 

i tons. I vores design vil vi have fokus på at sortere metal, glas, plastik og diverse, da det er tre 

af de mest væsentlige kategorier set ud fra denne tabel.  
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Figur 1 Mål i tons (Roskilde Festival: 2019) 

Roskilde Festival nævner også, at det har store konsekvenser for miljøet, når så meget affald 

efterlades. De mener derudover også, at der skal fokuseres på at ændre affald kulturen blandt 

gæsterne: “Det er derfor bydende nødvendigt at ændre holdning fra den udbredte "køb og 

kassér" kultur hen imod hjemtagning og genbrug af for at skabe en bæredygtig festival” 

(Roskilde Festival, 2019). Det er også dette, som vil blive belyst i opgaven: hvordan man kan 

ændre campisternes adfærd via vores design på festivalen med henblik på henkastet affald. 

Roskilde Festival er velvidende om, at der skal sættes mere fokus på affaldssortering og 

genbrug. Festivalen har i forvejen 11 affaldssorteringsstationer og mange enkelte affaldsspande 

rundt om på festivalen (Roskilde Festival, 2019). Det er dog nemt at læse ud fra de 

forhenværende fakta, at dette ikke er nok til at motivere gæsterne til affaldssortering og 

udsmidning med så meget efterladt affald. Samtidig er vores målgruppe i opgaven unge mellem 

15 og 30 år. Dette skyldes, at gennemsnitsalderen på festivalen i 2019 var 24 år (Roskilde 

Festival:2019). Samtidig, som beskrevet i indledningen, tydeliggør generalsekretær for den 

internationale meteorologiske organisation, WMO, Petteri Taalas at: “Vi er den første 

generation til fuldt ud at forstå klimaforandringerne, og vi er den sidste, der har mulighed for 

at gøre noget ved dem” (Norup, 2018, Dr.dk). Dermed mener vi, at det er vigtigt at påtage sig 

ansvar og gøre en forskel hvor man kan. 

Definition: Henkastet henfald 

 

Henkastet affald er det affald, der bliver smidt i naturen, langs veje i grøftekanter, ved kysterne, 

på gaden og i byernes grønne områder af mennesker. Det er eksempelvis slikpapir, dåser, 

cigaret skodde osv. som tager flere år at nedbryde. Derudover er det dyrt at fjerne det 

henkastede affald på gader og i naturen. “Et stykke tyggegummi koster cirka 25 øre, men det 

koster mellem to og ti kroner at fjerne det igen. Tyggegummi kan ligge op til fem år i naturen, 
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før det bliver nedbrudt. Mælkekartoner og ispapir er cirka to år om at forsvinde, mens plastik 

er cirka 4-500 år om at forsvinde.” (affald.dk, 2013). 

Det henkastede affald er med til at forringe enhver naturoplevelse, og derfor bør der blive sat 

fokus på at mindske dette.  

Derfor kan det påstås, at alt affald er en ressource, som blot er endt det forkerte sted. Derfor 

bør der ikke blive henkastet noget affald hverken i naturen eller i de normale skraldespande. 

Størstedelen af alt affald kan genanvendes. Ved genanvendelse er vi med til at mindske behovet 

for at udvinde nye råstof kilder. (affald.dk, 2013) 

 

Problemformulering:  

 

Hvorledes kan man, ved brug af lysteknologien Arduino board, designe en lysinstallation med 

positive æstetiske egenskaber, som gør festivalgængerne på campingpladsen opmærksomme 

på at affaldssortere det henkastede affald under Roskilde Festival? 

Arbejdsspørgsmålene  

Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan kan man påvirke festivalgængere på campingpladsen i 

aldersgruppen 15-30 år, til at ændre deres adfærd vedrørende affaldssortering?   

Ovenstående spørgsmål vil belyse, hvilke faktorer der spiller ind, når vi som gruppe skal 

forsøge os med at gøre de unge opmærksom på affaldssortering på Roskilde Festival; hvor 

festivalgængere smider deres henkastede affald i løbet af festivaldagene på campingpladsen 

uden at tænke på konsekvenserne af deres handlinger. Her vil det være essentielt at inddrage 

adfærdsdesign. 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke positive æstetiske elementer skal inddrages for at skabe en 

lysinstallation som kan tiltrække mennesker?  

Vi vil designe en æstetisk lysinstallation, som vil tiltrække festivalgængerne. Denne 

lysinstallation skal besidde nogle æstetiske, samt farverige egenskaber, som vil vække 

opmærksomhed hos brugeren. Derfor vil vi undersøge, hvordan lysteknologi virker, samt 

undersøge hvordan man laver et æstetisk design, og hvorfor mennesket er tiltrukket af positiv 

æstetik.  Samtidig vil vi inddrage designteori, for at understøtte vores designvalg.  
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Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan man bygge en lysinstallation ved brug af Arduino?  

Vi vil designe en lysinstallation, der kræver en lysteknologi. Dette skal gøres på baggrund af 

arduino, som i forbindelse med elektroniske komponenter kan blive programmeret til at skabe 

vores ønskede lyseffekt til installationen. Her vil vi tage fat i empiri omkring Arduino samt 

Neopixels.  

Arbejdsspørgsmål 4: Hvorledes skal positive æstetiske egenskaber prioriteres i designet 

af et artefakt i samfundet?  

Vores lysinstallation vil sigte efter at have positive æstetiske egenskaber, som vil gøre de unge 

opmærksom på affaldssortering på Roskilde Festival.  Vi vil derudover diskutere inddragelse 

af æstetisk i samfundet og neuroæstetik og hvordan det prioriteres af politikkerne og om æstetik 

i designet af det teknologiske artefakt skal prioriteres i byrummet i samfundet. Derudover vil 

vi diskutere om æstetiske egenskaber er med at fremme borgernes accept af ændringer i 

samfundet. Her vil vi tage fat i vores tilvalgte dimensionsforankring subjektivitet, teknologi og 

samfund.  

Arbejdsspørgsmål 5: Er klimaforandringer fup eller menneskeskabt? 

Vi vil diskutere den politiske debat klimaforandringer. Vi har valgt at se klimaforandringerne 

i et bredere perspektiv, og inddrage klimaforsker Michael Mann og klimafornægter Donald 

Trump - samt om klimaet bliver påvirket af drivhusgasserne. 

 

Dimensionsforankring  

 

Vi har valgt at forankre vores projekt om affaldssortering på Roskilde Festival i dimensionerne 

Design og Konstruktion (D&K) og Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS).   

Design og Konstruktion   

Den obligatoriske dimension defineres i Den Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse 

studieordning således:  

”Design og Konstruktion dimensionen indlejrer sig i en designvidenskabelig tradition og har 

fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter. Desuden behandles 

metoder og værktøjer, der har til formål at understøtte og organisere designprocesser” 

(Roskilde Universitet, 2019: 4)  
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Vi har valgt denne dimension, da vi arbejder på at løse et problem i samfundet gennem en 

designløsning. Vi beskæftiger os med en designløsning, der gennem æstetiske egenskaber og 

lysteknologi, skal fremme menneskers adfærd i henhold til sortering af affald på Roskilde 

Festival, det understøttes af vores valg inden for design og evaluering af litteratur fra Design 

og Konstruktion.   

Inden for forankringen i dimensionen Design og Konstruktion beskæftiger vi os med Design 

Science Research, Coloured Cognitive Map, Explanatory Design Theory og adfærdsdesign.   

Design science research; her vægtes det, at man løser et reelt problem, og at der tages 

udgangspunkt i problemstillinger, der eksisterer i den virkelige verden (Pries-Heje, Venable & 

Baskerville, 2014:77). I vores projekt beskæftiger vi os med affaldssortering på Roskilde 

Festival. Det er et velkendt problem, at der bliver efterladt mange mængder affald under og 

efter festivalen. Det anser vi som et problem for samfundet og miljøet, arrangørerne for 

festivalen og for festivalgængere. Vi har gennem design og konstruktion fået viden om design 

processer og analyser, som vi gør brug af i vores projekt. Derudover inddrages adfærdsdesign 

for, at vi får en forståelse af, hvad der skal til for at få mennesker til reelt at ændre deres 

handlinger og adfærd.   

Coloured Cognitive Map (CCM) har hjulpet os til at finde frem til løsninger på vores 

problemstillinger. Ved brug at CCM vender man problemerne om, så de åbner op for nye 

løsningsmuligheder. Explanatory Design Theory bidrager til vores projekt ved at finde 

løsninger på de opstillede problemer. Den understøtter teoretisk hvordan designprocessen 

bliver ført ud i livet. Vi har gennem designprocessen forholdt os kritisk til vores eget design 

(artefakt), og lavet forskellige design faser (Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014: 78).   

 

Subjektivitet, teknologi og samfund  

Den valgfrie dimension subjektivitet, teknologi og samfund defineres i Den Humanistisk-

Teknologisk bacheloruddannelse studieordning således:  

 

”Dimensionen indlejrer sig i en humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer 

mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Desuden behandles en række metoder og 

værktøjer til analyse og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og/eller 

samfundsmæssige sammenhænge.” (Roskilde Universitet, 2019: 4)  
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Vi har valgt at foretage en række interviews med unge i alderen 15-30, da det er den 

aldersgruppe vi fokuserer på i opgaven, for at få et indblik i deres forhold til affaldssortering 

generelt og på Roskilde Festival samt feedback på vores design. Disse interviews er 

understøttet af interviewmetoden, som er udarbejdet af Svend Brinkmann og Steiner Kvale. 

Disse informationer gav os mulighed for at videreudvikle vores design for, at det bedst muligt 

passer til de behov, der blev givet udtryk for. Det gav os også et indblik i, hvad der skal til for, 

at de unge festivalgængere bliver opmærksomme på at affaldssortere, og hvordan de ser sig 

selv i forhold til samfundsproblemet.   

Vi har valgt denne dimension, da den har givet os et indblik i, hvad det vil sige at indsamle og 

analysere data ud fra bruger interviews. Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund har 

givet os et indblik i, hvordan teknologi og lysteknologi, i vores design, kan være med at skabe 

en relation, der påvirker individet og får det til at handle.   

Gennem interviews har vi fået et indblik i hvilket elementer individet ligger specielt vægt på 

gennem et forslag til en designløsning. På den måde spiller de to dimensioner sammen i 

projektet – de designløsninger vi er kommet frem til gennem design og konstruktion har lagt 

grundlaget for den brugerrespons, vi har fået gennem interview metoden i subjektivitet, 

teknologi og samfund.   

Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund leder op til en diskussion af æstetik set i en 

samfundsmæssig kontekst. Herunder vil vi undersøge og diskutere hvordan æstetiske design 

generelt kan påvirke samfundet; både de positive og negative elementer. Vi vil endvidere 

diskutere hvordan de positive æstetiske egenskaber prioriteres i et artefakt, og hvilken effekt 

det har på brugeren.  Herunder vil de forskellige dele af samfundet spille ind i diskussionen; de 

sociale og kulturelle elementer (Roskilde Universitet, STS vejledning, 2019).  

Vi vælger også at inddrage et kursus fra STS som omhandler klima, mennesker og om hvorfor 

vi ikke handler. Her vil vi tage dybere fat omkring klimaet og drivhusgasser, og hvilken effekt 

det har på vores klode. Her vil vi også gå dybden med hvorfor det er vigtigt for vores klode at 

affaldssortere og om dette har en positiv effekt. Vi vil også diskutere klimaforskeren Michael 

Manns opfattelse af klimaforandringerne og sætte dem op mod klimafornægteren Donald 

Trump opfattelse af klimaforandringerne.  
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Metode 

 

Vores fokus i projektet ligger på, hvordan man med en lysinstallation, som besidder positive 

æstetiske egenskaber lavet ved hjælp af lysteknologi, gør festivalgængere på Roskilde Festival 

opmærksomme på at affaldssortere det skrald, de har på campingpladsen.  

For at designe vores lysinstallation har vi kigget på lysteknologi, for at undersøge hvordan vi 

kan udvikle og skabe et design, som er attraktiv og velfungerende. Her inddrager vi teori om 

Arduino. Arduino er open-source software og en hardware mikrocontroller. Mircocontrollere 

kan bruge koder, som man skriver i Arduino softwaren, til at kommunikere sammen med andre 

elektroniske komponenter. (Arduino, 2019) Derfor kan den regulere, registrere og kontrollere 

vægt og lys i vores affaldssorteringsdesign og er derfor med til at understøtte vores 

problemformulering.   

Dertil inkluderer vi æstetikteori, som omfatter den indholdsoritenterede redegørelse, Alan 

Goldmans oplistede æstetiske egenskaber samt Noel Carrolls forsvar af den 

indholdsorienterede tilgang til æstetiske oplevelser. Disse teorier ligger til grund for designet 

af vores installation med henblik på farver, opbygning og detaljer. Ved hjælp af de positive 

æstetiske egenskaber vil vi bestræbe os på, at beskueren og brugeren af vores lysinstallation 

får en æstetisk oplevelse. Disse teorier vil blive uddybet i æstetikteori senere i opgaven.    

 

Det kvalitative interview  

Vi har, for at besvare problemformuleringen, anvendt den kvalitative metode og har samtidig 

fravalgt den kvantitative metode. Fravalget er taget på baggrund af, at vi med f.eks. 

spørgeskemaer, som er en kvantitativ metode, ikke vil kunne nå at få skabt repræsentative og 

kvalificerede svar til undersøgelserne i det tidsrum, vi har haft til at lave opgaven. Derfor har 

vi haft fokus på at lave forskningsinterview, som er under en interpersonel situation, som man 

på anden vis kan forklare som værende en dialog mellem to parter om et givent emne og 

interesse (Kvale & Brinkmann, 2009:143) Et godt interview baseres først og fremmest med en 

kontakt mellem interviewer og interviewperson. Dette inkluderer aktiv lytning, en interesse 

ved det interviewpersonen udtrykker sig om, samt en forståelse fra interviewpersonen, om hvad 

interviewer ønsker at tilegne sig viden om. Indledende kan man udlægge et interview med en 

kort briefing, så intervieweren er bevidst om rammerne for interviewet. Til det, kan interviewet 

afsluttes med en debriefing for at opsamle og runde interviewet af (Kvale & Brinkmann, 
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2009:149). Vi foretog et interview med Lotte Fjelsted, som er Teamleder for Roskilde 

Sustainability- Ressourcer og adfærd. 

Som det kan udledes af dette interview, har vi forinden, via mail, givet en forklaring og 

beskrivelse af vores projekt, og hvad det handler om, dernæst bad vi Fjelsted i 

interviewsituation om at præsentere sig selv, og hvad hendes arbejde på Roskilde Festival gik 

ud på. Her indledte vi med en kort briefing.   

 

Medvidere er interviewsituationen ofte forberedt med et script. Scriptet kan således enten være 

omhyggelig og detaljeret eller semi-ustruktureret. Ved det strukturerede script vil 

spørgsmålene og rækkefølgen på disse være forudbestemt, og interviewet vil være bundet af 

denne strukturering, hvorimod et semi- struktureret interview bestræber sig på et have emnet i 

fokus, dertil vil der være forslag til spørgsmål, som kan hjælpe og guide interviewet i retning 

af at få besvaret det overordnet spørgsmål. Begge tilgange er valide, men kan give et forskelligt 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009:151). Vi har i vores interviewsituation taget udgangspunkt 

i det struktureret interview. Vi havde på forhånd udarbejdet spørgsmål, som skulle være en 

guideline for at få besvaret og belyst de områder, vi ønskede at omkredse. Dertil skal det dog 

siges, at vi undervejs, som interviewet udviklede sig, havde en mere flydende tilgang til 

spørgsmålene, da vi kom omkring nogle emner, som først antaget ikke var relevant for 

opgaven, men som hurtig kunne kobles på vores allerede indsamlede empiri om festivalen. 

Endvidere kan et interviewspørgsmål vurderes med hensyn til en tematisk og en dynamisk 

dimension. Det tematiske omhandler produktion af viden, altså den viden man får ud af det 

emne, der bliver talt om. Den dynamiske dimension går på den gode relation mellem 

interviewer og interviewperson. Som der bliver beskrevet, ”et godt interviewspørgsmål bør 

bidrage tematisk til produktionen af viden og dynamisk til at fremme af et godt interview 

spørgsmål” (Kvale & Brinkmann, 2009:151). De tematiske spørgsmål fremkommer ofte af 

ordet hvad.  

Det vil relatere sig til de teoretiske idéer af emnet. De dynamiske spørgsmål fremkommer ofte 

af ordet hvordan. Disse spørgsmål skal være med til at skabe samspil mellem de to parter og 

få stimuleret interviewpersonen til at tale om egne erfaringer. Grundlæggende er forskellen, 

niveauet af sproget. Det tematiske spørgsmål er formuleret i teoretisk sprog, hvor det 

dynamiske er formuleret i det man kan kalde hverdagssprog. Med henblik på det førnævnte 

script til interviewsituationen, bør der blive udarbejdet to interviewguider. 
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En hvor ens projekt tematiskespørgsmål bliver belyst og en anden, som besidder spørgsmål der 

tager hensyn til både det tematiske og dynamiske. (Kvale & Brinkmann, 2009:152) Under 

interviewet bør intervieweren udover at lægge mærke til de dynamiske og tematiske spørgsmål, 

have fokus på senere analyse. Derfor er det essentielt at afklare og tydeliggøre pointerne, som 

er relevant for projektet. (Kvale & Brinkmann, 2009:154). I forhold til gruppens interviews 

havde vi, som der bliver beskrevet, omtrent 4-6 hovedspørgsmål. Dertil var der mindre 

akademiserede spørgsmål, som vi hen ad vejen forsøgte at inddrage. Spørgsmål kan findes i 

bilag 1.    

Formulering af spørgsmål skal være enkle, korte og konkrete. For at dette skal kunne lade sig 

gøre, at det er vigtigt at interviewer har interesse og baggrundsviden inden for emnets rammer, 

så de let kan forstå interviewpersonens budskab. Derudover er der nogle hovedtyper af 

spørgsmål heriblandt indledende spørgsmål, opfølgende spørgsmål, sonderende spørgsmål og 

strukturerende spørgsmål. Vores udgangspunkt lå i de sonderendespørgsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2009:155 ff.). Her tager man fat i det betydningsfulde og relevante informationer 

interviewer udlægger, for at få svar på direkte og konkrete hændelser. Afslutningsvis er der en 

vigtighed i at kunne stille opfølgende spørgsmål. Dette indebærer, som der blev skrevet 

tidligere, at der skal være aktiv lytning. Interviewer skal være i stand til at kunne registrere og 

opfange interviewpersons svar, for at køre videre og komme dybere ind i emnet (Kvale & 

Brinkmann, 2009:159). Vores interviews bliver brugt som empiri til at belyse vores 

problemfelt, og er derudover en faktor til at evaluere og udvikle vores design.  

 

Adfærdsdesign 

Efterfølgende, har vi i henhold til vores design, anvendt metoder indenfor adfærdsdesign. Det 

har vi gjort, for at få nogle metoder til hvordan vi kan ændre folks adfærd i forhold til 

affaldssortering på Roskilde Festival. Vi tager udgangspunkt i bogen “Jytte fra Marketing er 

desværre gået for i dag” af Morten Münster. Morten Münster er en anerkendt autoritet indenfor 

adfærdsdesign. Han er forfattere af to bestsellere omhandlende dette (Münster, 2019). Münster 

pointerer i bogen, at det er bogens helt centrale intention at lære fra sig, hvordan læseren kan 

skabe adfærdsdesign (Münster, 2017: 20). Münster inddrager adfærdsøkonomi og kognitiv 

psykologi, dermed mener han, at det er en nødvendighed at forstå, hvordan mennesker træffer 

valg, for at kunne ændre deres adfærd og dertil valg (Münster, 2017: 24).  
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Morten Münster beskriver i bogen “Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag”, De Fem 

Misforståelser, som er fem forskellige måder hvorpå, afsenderen mistolker modtagerens veje 

at tænke og agere på. Afsenderen laver altså adfærdsændrende strategier forkert, fordi 

afsenderen ikke forstår sin modtager. Han giver derefter nogle metoder til, hvordan man kan 

gøre det rigtigt.  Afsenderen er i denne sammenhæng den/det person/firma/organisation, som 

gerne vil udføre et adfærdsændrende design eller strategi. Modtageren er de 

personer/kollegaer/underordnede som skal påvirkes af designet/strategien (Münster, 2017: 22). 

Münster argumenterer for, at der er en udbredt misforståelse om, at afsenderen skal ændre 

modtagerens holdning, før de kan ændre deres handlinger. I virkeligheden er det omvendt. 

Münster mener at modtagerens handlinger skal ændres, inden deres holdning kan blive vendt 

(Münster, 2017: 20). Han skriver, at samfundet er overbeviste om, at mere information er lig 

med øget chance for at modtageren ændrer sin adfærd. Dette er dog ikke den korrekte måde at 

forstå individet på, fordi mennesket i virkeligheden er irrationelt. Münster bruger et eksempel, 

som lyder, at selvom vi er den mest veluddannede generation i historien, er vi også den mest 

overvægtige (Münster, 2017: 20). Ydermere ved vi, hvor dårligt usund mad er for os, men vi 

spiser det alligevel i overraskende store mængder. På Roskilde Festival er gæsterne klar over, 

at det er dårligt for miljøet at henkaste affald, men det er fortsat et problem.   

Mennesket er irrationelt. Münster forklarer dette ved at referere til Daniel Kahneman og Amos 

Tversky som har arbejdet med menneskets irrationelle beslutningsprocesser. De mener, at 

mennesket har to systemer til rådighed, når de skal beslutte sig for noget. System 2 bruges når 

individet skal koncentrere sig om noget omfattende. Altså hvis man skal lære en ny svær 

matematisk udregning, et nyt sprog eller en vigtig fremlæggelse. Der står således i bogen: 

“System 2 håndterer komplekse og nye opgaver, og prisen er tankemæssig energi og tid” 

(Münster, 2017: 24).   

System 1, derimod, håndterer de nemmere opgaver. Det er f.eks. de opgaver, vi foretager os 

uden at tænke over det, som at gå eller klappe i hænderne, “System 1 arbejder enormt hurtigt 

og er en maskine, der fungerer på baggrund af vaner, tommelfingerregler og erfaringer, også 

kaldet kognitive smutveje eller biases” (Münster, 2017: 25). Selvom system 1 er hurtigt og 

effektivt, kan det ofte føre til fejlfortolkninger og i langsigtet perspektiv og dårlige 

beslutninger, fordi det ikke, ligesom system 2, overvejer og vurderer i samme grad (Münster, 

2017:25).   
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Når mennesket efterhånden er blevet træt, og har drænet system 2 for energi, begynder system 

1 at tage over. Vi har altså opbrugt batterierne på system 2 på noget mere krævende, og er 

efterladt med en sørgelig viljestyrke. Man kan argumentere for, at det er derfor, vi efter en lang 

arbejdsdag smider bio skrald ud i den normale lettilgængelige skraldespand, i stedet for den 

lille grønne med låg på, som står nede på gulvet. System 1 tager over med en kognitiv smutvej 

(Münster, 2017: 37). “For det kræver betragtelig mængde af energi, når man skal eksekvere 

forandringer, der er designet udelukkende til system 2. Og derfor lader vi være (...)” (Münster, 

2017: 37) Det Münster vil forklare med system 1 og 2 er, at mange designer sådan, at hjernen 

skal bruge system 2. Dette er forkert. Modtageren skal ikke have lange abstrakte forklaringer, 

- både fordi mennesket er irrationelt og ikke responderer på denne tilgang til adfærdsændring, 

men også fordi handling skal komme før holdning - mere viden hjælper ikke, så havde vi alle 

været slanke og sunde (Münster, 2017: 37).   

Den anden misforståelse som Münster beskriver, er; at afsenderen ofte glemmer at modtageren 

ikke har samme udgangspunkt som sig selv. Den glemmer, at modtageren ikke har den samme 

baggrundsviden, og derfor ikke kan forholde sig på samme måde til designet. “Konsekvensen 

er, at vi - ligesom i eksperimentet - overvurderer vores modtagers evne til at forstå vores 

budskab” (Münster, 2017:27).  

Der går information tabt i mellemregningen, og det er muligt at modtageren slet ikke forstår 

designet, og hvad det skal udtrykke. Vores design, vil have en informationstavle ved siden af, 

som vi antager vil klargøre budskabet og undgå denne misforståelse.   

I den fjerde misforståelse lægges der vægt på modtageren, men her er det modtagerens forhold 

til sig selv - som også kan blive et problem for afsenderen. Münster forklarer, at mennesker har 

en tendens til at overvurderer sine egne evner og karaktertræk (Münster, 2017: 57). Når 

modtageren overvurderer sine evner, mener de ikke, at de skal ændre noget selv. Det må derfor 

være de andre, som skal ændre adfærd. Det er de andre, som er problemet. F.eks. kunne det ske 

på Roskilde Festival, at en gæst allerede smider to dåser øl ud i skraldespanden. Personen ser 

herefter tre andre dåser ligge i græsset, i stedet for at samle de givne dåser op, ville gæsten 

tænke, ”Jeg har jo allerede smidt to dåser ud, det må være de andres tur”. Dette kalder 

psykologer for “3.-persons-effekten" (Münster, 2017: 57)   

Münster beskriver, i en arbejdsrelateret sammenhæng, hvad der motiverer arbejderen til at gå 

på arbejde - hvad der giver arbejdet en større mening. “Det handler om at føle man kan bidrage 

til et konkret projekt. At man gør det godt og får det af vide. At man skaber resultater” 
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(Münster, 2017: 31). Denne tilgang er oplagt i denne opgave, da der bidrages til fælles indsats 

til affaldssortering, og tanken er, at man via lysene bliver klar over, at man gør det rigtigt, og 

via informationstavlen kan aflæse hvor meget CO2 man har reduceret.  Münster nævner også 

Teresa Amabile, Director of Research på Havard Buisness School, som har studeret, hvilke 

faktorer, der er afgørende for et godt arbejdsmiljø (Münster, 2017: 31). Research teamet kom 

frem til at følelsen af fremdrift, er den vigtigste følelse for et godt inner work life. Det samme, 

bevis på fremdrift, vil blive udtrykt i vores design, og kan være en egenskab modtageren kan 

relatere til. Selvom det ikke er en arbejdsrelateret situation, gælder de samme følelser her. 

(Münster, 2017: 31) 

I den tredje misforståelse nævner Münster også konteksten som værende ufattelig vigtig. Han 

forklarer, at konteksten betyder meget for system 1. System 1 ligger vægt på at tage 

beslutninger i henhold til den nuværende kontekst. Han skriver også, at man kan se, hvordan 

individets værdier ændre sig i forhold til den sammenhæng man befinder sig i. Individet 

afkoder et problem i relation til konteksten (Münster, 2017, 47-48). Münster skriver ligeledes 

“Konteksten er altså helt afgørende for den måde, vi ser os selv på i en situation, og hvilke af 

vores personlighedstræk, der bliver forstærket” (Münster, 2017, 47-48). Man kan måske 

genkende, at individet opfører sig på en måde med sin familie, mens individet agerer anderledes 

med sine venner. På den måde er konteksten, og de valg individet ville tage i en given situation 

helt ændret.   

F.eks. blandt gæsterne på Roskilde Festival er der en generel diskurs og holdning til livet på 

campingpladsen, der påvirker den måde affald bliver håndteret på. Lotte Fjelsted nævner, at 

det er en bestemt kultur omkring affald på Roskilde Festival, som bare forstørre denne 

ansvarsløse opførsel (Bilag 1). Konteksten ændrer formenligvis gæsternes syn/værdier på 

affaldssortering; de bliver i højere grad passive end de er i hverdagen. Det er også mange unge 

mennesker samlet på et sted, og der bliver nogle dagligdags normer nedprioriteret (bilag 1).   

Münster skriver til sidst, at det er vigtigt at få konteksten til at arbejde for én og ikke imod 

(Münster, 2017:54). Altså, ville det f.eks. være uhensigtsmæssigt, hvis vores gruppe begyndte 

at dele foldere ud på festivalen med fire sider tekst om hvor dårligt henkastet affald er for 

naturen, da ingen, eller meget få, campister ville tage sig tid til at læse og forstå dette. Roskilde 

Festival handler nemlig om at feste og have det sjovt, ikke om at redde miljøet. Man skal 

tilpasse sit design til de givne omgivelser.  
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Massekommunikation bliver brugt som et negativt eksempel. For eksempel argumenterer 

Münster for, at det er et effektivt middel til at informere mange mennesker på en gang, men 

ikke særlig behjælpeligt til at ændre adfærd. Men dette er ofte den løsning der bliver brugt, 

fordi det er for besværligt og pengekrævende at sætte sig ned og ligge flere forskellige strategier 

til et enkelt problem. Han opfordrer dog til at være kreative og finde på nye og sjove løsninger, 

og ikke ty til de gamle massekommunikerende greb (Münster, 2017:56-57).   

Man kunne argumentere for, at vores design er massekommunikerende, da vi kun laver én 

installation, som gerne skulle vedgå alle de forskellige camps. Hvis vi havde haft denne viden 

før, kunne vi måske have undersøgt nærmere om de forskellige camps stod for forskellige 

værdier/temaer etc., og fundet et design der passede bedre til netop den enkelte camp. I stedet 

har vi udviklet et design, som skal bruges af mange tusinde mennesker. Gennem vores 

interviews, fik vi også ideer til netop at flytte vores installation til f.eks. Clean Out Loud 

Campen. Dermed ville installationen ramme en smallere målgruppe, som i forvejen ønsker 

fokus på affald (Bilag 2). Her ville installationen muligvis blive en større succes. På den anden 

side ville dette tiltag udelukke en stor del af festivalgængere, og siden Clean Out Loud Campen 

i forvejen har fokus på affald, ville omrokeringen ikke gøre den store forskel - da designet ikke 

længere ville være tilgængeligt for de gæster, som efterlader mest affald.  

Münster lægger stor vægt på, at det er utrolig vigtigt at oversætte til konkret adfærd. Det er tit, 

at der bliver lagt strategier, hvor det ikke er tydeligt, hvilken skridt modtageren skal tage for at 

komme til den ønskværdige tilstand. Den konkrete adfærd lander altså tit imellem to stole 

(Münster, 2017:73).  Münster kommer med et eksempel i denne retning: da man var barn, var 

der “anti-mobbe strategier” på ens folkeskole, hvor der f.eks. blev lavet plakater. Her kunne 

der stå “vi skal være næstekærlige og respektfulde overfor hinanden” - hvad betyder dette for 

en 10-årig? Hvordan er man præcist næstekærlig? Den adfærd afsenderen søger fra sin 

modtager, er ofte for abstrakt beskrevet. De skulle i stedet skrive, “sig altid hej til din 

klassekammerat, og lad være med at bruge bandeord” osv. Dette er et karikeret eksempel, men 

det udmaler fint pointen (Münster, 2017:89). 
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Æstetik teori 

 

Den indholdsoritenterede redegørelse (the content oritented account).  

En relevant æstetisk teori er Den Indholdsorienterede Redegørelse for den æstetiske oplevelse. 

Denne teori beskriver, hvordan individet kan få en æstetisk oplevelse. Dette sker ved, at 

brugeren observerer de æstetiske egenskaber ved værket. De primære egenskaber, som bliver 

beskrevet i teksten er: enhed/overensstemmelse, diversitet og intensitet (Carroll, 1999: 168). 

Ved enhed menes der, at der er overensstemmelse mellem delene i værket. Der er altså flere 

forskellige delelementer, som giver et samlet udtryk. Den enheds baserede æstetiske kategori 

karakteriseres ved et værks ensformighed, et eksempel på dette er en gentagelse af samme 

motiv eller tema i et værk (Carroll, 1999: 168-169).  

Intensiteten opleves, når man lægger mærke til, hvad værket udtrykker. Er det glæde, sorg eller 

vrede? I hvilken grad er det udtrykt?  “And since these qualities will always appear with some 

degree of intensity—whether high, low or somewhere in between—experiences of the aesthetic 

qualities of a work will always be experiences of the intensity of the work.” (Carroll, 1999: 

169). Intensitet vil altid opleves, uanset om det kommer stærkt eller svagt til udtryk i værket. 

Beskueren kan have en oplevelse af et værk, som fremstår næsten uden intensitet, men der vil 

stadig være en grad af intensitet.  

Til sidst er der diversitet, som ses ved at værket har mange forskellige æstetiske egenskaber. 

Det kunne f.eks. være ved, at kunstneren har ganget de givne dele af værket op flere gang, som 

eksempelvis karakteren, ord, former osv. (Carroll, 1999:169). Diversitet kan opnås ved hjælp 

af en vifte af udtryksfulde egenskaber, der sammen skaber en følelse af et mangfoldigt værk 

(Carroll, 1999: 169). Det nævnes dog i teksten, at det er svært at lave et værk, som kun 

udtrykker diversitet, der vil næsten altid være en form for overensstemmelse over 

delelementerne. Denne teori påstår derfor, at hvis enhed, diversitet og/eller intensitet er til 

stede, er der mulighed for en æstetisk oplevelse. Der kan dog være flere af disse egenskaber til 

stede samtidig, fordi de er forbundet indbyrdes. Det ene udelukker ikke det andet (Carroll, 

1999: 170). Så individet kan opleve både intensiteten men også overensstemmelsen af værket 

samtidig (Carroll, 1999: 170). 

Denne opgaves primære design indeholder flere af de ovennævnte redegørelser. Vores 

lysinstallation har flere forskellige delelementer med forskellige udtryk. Ydermere bærer den 

præg af både diversitet og intensitet, hvilket kan føre til en æstetisk oplevelse.  
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Værket indeholder også enhedsbaserede æstetiske egenskaber, da de forskellige delelementer 

opnår en ensartethed ved hjælp af lys og farver, som tilsammen giver et samlet udtryk. Ifølge 

teorien er det disse egenskaber, som skal give beskueren en æstetisk oplevelse. Ifølge den 

indholdsorienterede redegørelse er det ikke kunst/et værk, hvis det ikke opfylder målet, som er 

at give beskueren en æstetisk oplevelse (Carroll, 1999: 170). Kunst der opfylder kravene anses 

som god kunst, og kunst der ikke opfylder kravene anses som dårlig.  

Den indholdsorienterede redegørelse afhænger af, at der er æstetiske egenskaber, derimod er 

der er også den affektorienterede teori, som ikke fokuserer på indholdet (egenskaberne) af 

værket i oplevelsen, men i stedet på den opmærksomhed som man oplever værket med. Dette 

kan beskrives med en desinteresseret og sympatisk tilgang til værket og selve oplevelsen af 

æstetik. Med dette menes der, at man forholder sig til værket uden underliggende motiver eller 

fordomme. Brugeren får en æstetisk oplevelse, hvis individet tilkommer værket på dets eget 

vilkår. Brugeren prøver ikke at gøre værket, til noget andet end det de ser - de observerer uden 

at dømme. Dette er dog ikke, hvad denne opgave gerne vil opnå med lysinstallationen. Designet 

skal nemlig helst vække tanker og følelser, der relaterer til samfundssituationen. Installation 

skulle meget gerne have en effekt på beskueren, som i forvejen har en holdning til det problem, 

vi repræsenterer. Beskueren skal tilkomme værket med en mening. Derfor er denne fravalgt i 

opgaven (Carroll, 1999: 171) 

  

De æstetiske egenskaber  

Definitionen af de æstetiske egenskaber, har mange teoretikere prøvet at forklare. Alan H. 

Goldman er en af dem, der prøver at sætte sit præg på, hvad de æstetiske egenskaber er. Han 

forklarer, at der er otte punkter, der er med til at bidrage til værkets æstetiske værdier. Listen 

over de otte punkter, er et bredere syn på æstetiske egenskaber, end den oprindelige forklaring 

af Noel Carroll, som nævnt ovenover.  

1 Rene værdi egenskaber: Smuk, grim, sublim 

2 Formelle kvaliteter: Afbalanceret, elegant, yndefuld 

3 Følelsesmæssiges egenskaber: Glad, trist, vred, lykkelig 

4 Adfærds Egenskaber: Dristig, livlig, lysende 

5 Stemningsvækkende kvaliteter: Kraftfuldt, kedeligt, underholdende, morsomt 
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6 Repræsentative kvaliteter: Virkelighedsnær, forvrænget, realisme 

7 Anden ordre perceptuelle egenskaber: være levende og ren (om farver eller toner) 

8 Historisk relaterede egenskaber: Originalt, modigt, afledende 

(Goldman, 2009:125) 

Disse egenskaber er inkluderet på baggrund af, at de med til at bidrage til værdien af 

kunstværket som kunstværk, og inddeler de æstetiske egenskaber i kategorier. Derudover 

bliver de ikke opfattet direkte, men er alligevel med til at påvirke de velinformerede seeres 

måde at opfatte eller opleve værket på. Det er ikke alle værker, der består af disse æstetiske 

egenskaber.  Egenskaberne kan aldrig stå for sig selv, da de alle er sammenbindende. Da 

egenskaberne ikke kan adskilles fra erfaring for værket, men først efter skal skilles ad og 

kategoriseres. “One could not know that a work was original without knowing the tradition” 

(Goldman, 2009:125). 

 Komplekse formelle kvaliteter danner struktur imellem elementerne i værket, der giver dem 

en sammenhæng, der gør det muligt at se værket i sin helhed, og fremhæver elementernes 

betydning i form af deres placering og deres funktion i værket (Goldman, 2009:127). 

De formelle og de repræsentative kvaliteter er mere håndgribelige, dette kan også til dels være 

de historiske og perceptuelle egenskaber, og er derfor lettere at omgås. Som eksempel findes 

der subjektive meninger om, at et værk er smukt, men om et værk er balanceret eller realistisk, 

skabes der mere enighed om blandt beskuere. Derfor hævder Goldman, at det ikke kræver den 

store erfaring indenfor disse egenskaber, for at kunne opfatte dem i værket. Når man skal 

opfatte de fire nævnte egenskaber, er det vigtigt at forholde sig objektivt overfor dem. Ved at 

forholde sig objektivt, kan man også bedre forholde sig til dem og tage dem i brug. De sidste 

fire nævnte egenskaber i listen er subjektive. De rene værdier som at være smuk og grim, de 

følelsesmæssige værdier, som at være trist og glad, adfærd egenskaberne, som at være dristig 

og livlig og de stemningsvækkende kvaliteter, som at være kraftfuld, kedelig mm. Alle disse 

æstetiske egenskaber kan altid diskuteres, da mennesket altid vil forholde sig subjektivt til, 

hvad mennesket personligt synes, er smukt eller grimt. På baggrund af det, vil ens værk altid 

blive diskuteret af beskueren på baggrund af disse fire egenskaber. (Goldman, 2009: 128) 

Goldman mener, at denne liste kun er til dels bedømmende. At kalde et værk smuk, sublim, 

elegant er at antyde positive egenskaber, mens at kalde et værk grim, trist, forvrænget er at 

antyde negative egenskaber.  
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Egenskaberne skaber derved en værdi for den informerede beskuer af værket, ved ikke kun at 

betragte en af egenskaberne men flere af dem sammensat. Den almene tilskuer, vil ifølge 

Goldman ikke opfatte for eksempel det afbalancerede, realismen og det elegante så hurtigt som 

almene ting som en farve eller en form. Derfor vil en farve som er livlig, ikke være svær for en 

almen tilskuer at opfatte. (Goldman, 2009: 125) 

  

Man vil som udgangspunkt mene, at en kunstner ville prøve at få så mange positive æstetiske 

egenskaber ind i deres værk som muligt, da det som ordet hentyder, vil give en bedre positiv 

æstetisk oplevelse. Dette er dog ikke tilfældet. Det handler, ifølge Goldman, om at skabe 

sammenhæng mellem de æstetiske egenskaber, og de omgivelser de befinder sig i (Goldman, 

2009:127). I den rette sammenhæng kan grim blive en positiv æstetisk egenskab; ligesom, at 

smuk omvendt kan blive en æstetisk negativ egenskab. Et værk kan også være smukt grundet 

dets dyd eller kraft, som derfor er nødvendigt for at give det denne positive æstetiske oplevelse. 

Æstetiske egenskaber kan derfor kun ses som positive eller negative ud fra det værk man 

beskuer, da de selv samme positive egenskaber kan være negative i et andet værk. Goldman 

skriver også, at de positive eller negative æstetiske egenskaber bliver pålagt af den, der 

observerer værket, og positive æstetiske egenskaber kan derfor ses som negative og vice versa 

afhængigt af, hvilken person der vælger at anskue det. Dog kræver det en vis erfaring, for at 

kunne betragte værket ud fra visse egenskaber.    

Æstetiske egenskaber er primært noget der bidrager til værkets æstetiske værd (Goldman, 

2009:127). På baggrund af Goldmans teori om æstetiske egenskaber, har vi til mål at bygge en 

positiv æstetisk lysinstallation som besidder alle otte egenskaber på listen. Vi stræber efter at 

bygge en smuk og flot lysinstallation, som vil være med til at tiltrække campisterne på 

festivalen på baggrund af de rene egenskaber. Vores værk bruger de formelle kvaliteter til at 

være afbalanceret, da det vil være i balance for øjet selvom, at værket også kan være 

asymmetrisk. En af vores mål med værket, er at give det følelsesmæssige egenskaber, som får 

påvirket brugeren til at være glad, da vi tilskriver metaforer til, at de unges affaldssortering vil 

påvirke klimaet i en positiv retning, hvilket skaber glæde.  

På baggrund af adfærdsegenskaberne, vil vores installation lyse mere op, jo mere affald der 

bliver sorteret. Intentionen med vores installation er at gøre det underholdende at affaldssortere 

og dermed gå ind og påvirke de stemningsvækkende kvaliteter. Vores værk bruger de 

repræsentative kvaliteter ved selve affaldssorteringen og vores jordklode, der er illustreret på 

værket.  
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De anden ordre perceptuelle egenskaber bliver brugt i værket ved lyset, der lyser festivalen op 

ved mere og mere affaldssortering. Den sidste egenskab bliver fortolket, ved at kigge på 

Roskilde Festivals historik med affaldssortering. Vi kommer mere i dybden med dette i vores 

analyse om designet.  

 

Forsvar af den indholdsorienteret tilgang af den æstetiske oplevelse (Defending the 

content approach to aesthetic experience) 

I reference til en tidligere artikel udtrykker og forsvarer Carroll, at tilgangen til en æstetisk 

oplevelse, begynder med en observation der fremkommer til at være en æstetisk oplevelse, hvis 

det har et indhold (Carroll, 2015:171). De fleste pointerer, at indholdet af en æstetisk oplevelse 

er en oplevelse af en de æstetiske egenskaber. Dette inkluderer formelle, udtryksfulde og 

æstetiske egenskaber. Samtidig bruger Carroll de førnævnte egenskaber til at betegne kvaliteter 

som; skør eller prangende, selvom de udtryksfulde egenskaber refererer til 

kvalitetsdimensionen af et design (Carroll, 2015:171). Efter Noel Carrolls forklaring om 

kunstværker, mener han, at når brugeren oplever et kunstværk, skal det opleves med forståelse. 

Kunstværker kan have den egenskab, at det kan fremme dets formål; det kan f.eks. være 

formålet med at fremme brugerens følelser eller forståelse for kunstværket. Hvis det lykkes at 

opnå disse formål, så værdsætter og betragter brugeren kunstværket. Dette er en positiv 

oplevelse af et kunstværk, omvendt kan brugeren også få en negativ oplevelse af et kunstværk. 

Her kan brugeren f.eks. betragte kunstværket som uværdig og ikke fortjente brugerens 

opmærksomhed (Carroll, 2015:175).  

Brugerens opfattelse af nogle kunstværker kan være negative/intetsigende/ligeglade, men 

ifølge Carroll tæller dette stadig som en æstetisk oplevelse. Brugeren som evaluerer et 

kunstværk, ønsker at opnå en selvbelønnende effekt (Carroll, 2015:173). Derudover, under 

kategorien af objekter af de egenskaber, som æstetiske oplevelser er oplevelser af, inkluderer 

Carroll de refleksive relationer, så som opmærksomheden på det gensidige samspil mellem 

formelle, udtryksfulde og de æstetiske egenskaber og seeren, lytteren eller læseren af værket. 

For at disse oplevelser skal blive æstetiske, så skal seeren, lytteren eller læseren af værket gøre 

mere end bare at kigge på det.  
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Det kræver, at man skal kigge på egenskaberne med forståelse. For at opnå denne forståelse 

skal man være informeret i mere eller mindre grad af det design, man går til. Derfor fastslår 

Carroll, at der kun kan opstå en æstetisk oplevelse, hvis seeren har en forståelse af 

egenskaberne (Carroll, 2015:172). Ydermere fremhæver Carroll, at han ligesom Monroe 

Beardsley, som var amerikansk kunstfilosof (Keene, anb.org) mener, at en oplevelse kan blive 

karakteriseret som æstetisk, hvis det involverer opmærksomhed på enheden, kompleksiteten 

og/eller intensiteten af et design. Her vil enheden og kompleksiteten være gældende i forhold 

til de formelle egenskaber, hvor de udtryksfulde og æstetiske gælder for intensiteten, de kan 

være mere eller mindre intense. Samtidig deler de opfattelsen, at disse egenskaber ikke skal 

være selv-belønnende for at være æstetiske. Carroll understreger, at det er nok, hvis vores 

opmærksomhed er rettet mod at være informeret og forstående (Noel Carroll 2015:172).  

Desuden tilføjer Carroll følgende:” Yet we can instruct others in the ways of having aesthetic 

experiences by telling them what to attend to in the pertinent artworks (along with informing 

them about the background necessary for attending to those artworks with understanding) 

”(Carroll, 2015:173). Carroll påpeger, at man som kunstner eller betragter kan instruere andre 

i at få en æstetisk oplevelse ved at fortælle dem det relevante i forbindelse med designet. 

Medvidere inddrager Carroll, Arthur Danto, som er af den opfattelse, at noget først er et 

kunstværk, hvis det 1: handler om noget og 2: præsenterer det, som det omhandler. Det andet 

krav omtaler Danto, som legemliggørelse (embodiment). Modsigende mener Carroll, at det er 

for indskrænket at kræve, at et kunstværk skal indeholde aboutness før det giver mening og 

skriver følgende ”For artworks may be beneath meaning; they may be predicated only upon 

raising a perceptual state or a sensation of pleasure with nothing else to say” (Carroll, 

2015:174). Carroll tydeliggør, at kunstværker også kan være uden mening, beregnet til at rejse 

en erkendelsestilstand eller en følelse af glæde uden andet at sige. Alligevel har alt kunst og 

design et formål. Egenskaberne er måder hvorpå formålet med kunsten eller designet bliver 

artikuleret.  

Ydermere, for at opleve kunsten æstetisk skal man overveje, hvordan kunsten fungerer. Her er 

det muligt at referere til teknologiske artefakter. Hvis beskueren kan se hvordan designet 

fungerer, er der mulighed for at beskueren kan få en æstetisk oplevelse.  Grunden til dette er, 

at nogle værdsætter måden, at designet faciliterer formålet, så når man værdsætter hvordan 

kunsten virker, værdsætter vi det æstetisk. På den måde oplever man med forståelse. (Carroll, 

2015:174). I reference til vores nuværende projekt og vores design, har vi haft et fokus på, at 

brugeren får en æstetiske oplevelse.  
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I den forbindelse, har vi ønsket at skabe et design som faciliterer formålet. Som Carroll 

beskriver, vil der opstå æstetik, når brugeren forstår hvordan designet virker og forstår formålet 

ved det. Derfor er det vigtigt for os at skabe et design, som tydeliggør vores intention og for at 

præcisere, tydeliggøre vigtigheden af affaldssortering. Vores ønske er, at brugeren ved hjælp 

af vores æstetiske egenskaber vil opnå en forståelse af, hvad vores design udtrykker. Endvidere 

vil vi visuelt forsøge at skabe en informativ illustration, som beskriver sammenhængen mellem 

positive æstetiske egenskaber og vigtigheden af affaldssortering. 

  

Design og Konstruktion teori   

 

Design Science Research  

Design Science Research, også kaldt DSR, er et fundamentalt problemløsningsparadigme der 

er relevant, når man forsøger at udvikle design til at løse et problem; her tager man 

udgangspunkt i praktiske problemer eller mål i den virkelige verden (Pries-Heje, Venable & 

Baskerville, 2014:77). F.eks. definerer John R. Venable og Richard Baskerville Design Science 

Research som: “Research that invents a new purposeful artefact to address a generalized type 

of problem and evaluates its utility for solving problems of that type” (Baskerville & Venable, 

2016). Design Science Research er et forskningsparadigme, der skal tages i brug, når man tager 

udgangspunkt i et generelt problem i verdenen, som skal løses via innovation og evolution af 

ny forbedret teknologi (Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014 :77). Så snart Design Science 

Research er praktiseret, så er det lykkedes at lave en ny form for teknologi til at løse det valgte 

problem. Design Science Research og Colored Cognitive Map, som vil blive uddybet i næste 

afsnit, underbygger problemanalyse, problemløsning, designteori og kreativitet. Når man gør 

brug af Design Science Research er det vigtigt, at man forstår problemet man står overfor, hvad 

problemet forsager og hvad der ligger til grund for, at problemet fortsætter; herefter undersøges 

og analyseres problemet. Kreativ tænkning af potentielle muligheder kan bruges til at løse 

problemet.   

March og Smith (March og Smith, som er informations- og beslutningsvidenskab) (March, 

Salvatore. T & Smith, Gerald F, Sciencedirect.com,1995), understreger: “Real problems must 

be properly conceptualized and represented, appropriate techniques for their solution must be 

constructed, and solutions must be implemented and evaluated using appropriate criteria” 
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(March & Smith, 1999:251) Kort sagt har DSR fem hovedaktiviteter, som er en skabelon for 

hvordan man bruger teorien i praksis. 1: Konstruere abstrakte rammer, 2: Udvikle et system, 3: 

Analysere og designe Artefakter, 4: Bygge prototype, 5: Observere og evaluere designet (Pries-

Heje, Venable & Baskerville, 2014: 78). 

  

(Coloured) Cognitive map   

Coloured Cognitive Map (CCM), også kaldet et problemkort, er en afgrening af Design Science 

Research (DSR) og er opfundet af John R. Venable. “He proposes that CCM could be used to 

analyse problematic contexts for reasoning systems, as well as for requirements analysis for 

information systems development. Either way the approach is the same.” (Venable, 2014:346) 

Problemkortet kan altså bruges til at forstå årsager og konsekvenser ved ens givne problem, 

men også til at identificere potentielle måder at løse problemet på.   

CCM bruger diagrammering notation. Ved hjælp af en trinproces af notationerne, kan man 

analysere problemet og hjælpe brugeren til at komme frem til potentielle løsninger til de enkelte 

konsekvenser. Venable fokuserer på to forskellige måde at lave et CCM på. Den første metode 

er det såkaldte “The problem as difficulties” (Venable, 2014:348), som fokuserer på problemet, 

hvilke konsekvenser problemet leder til, hvordan problemet er opstået, hvad der er uønsket ved 

problemet og hvilke negative årsager konsekvenserne kan medføre. Den anden metode han 

beskriver, er at konstruere et problemkort. Denne måde kaldes “The problem as solutions”, 

som fokuserer på løsningen af problemet, hvilke fordele der opstår ved at løse problemet på en 

specifik måde, konsekvenser af løsningsforslag, og hvordan problemerne kan blive reduceret 

eller fuldstændig forsvinde. (Venable, 2014:346) 

CCM er med tiden blevet udvidet af Eden og Ackerman med farvekoder til de forskellige 

notationer i problemkortet. Hvis en notation er rød, repræsenterer det, det uønskede ved ens 

problem, mens en grøn notation, repræsenterer, det ønskede udfald ved ens problem. Inde i 

notationer findes der to sætninger, den primære som er det centrale og herefter den sekundære 

som står i kontrast til den primære, disse to bliver separeret ved tegnet “(...)” Mellem 

notationerne CCM findes der pile, de viser sammenhængen mellem hinanden. Pilen kan være 

positiv ved at være en årsag eller en virkning, og negativ ved at vise om det er en konsekvens. 

Efter man har opbygget sit CCM opretter man modpoler. Modpolerne er med til at analysere 

problemerne, og kan finde frem til potentielle løsninger.  (Venable, 2014:349) 
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Explanatory Design Theory  

Explanatory Design Theory (EDT) understøtter hvordan designet teoretisk, bliver ført ud i livet.  

Design er ikke kun et produkt, men også en proces - vi vil fokusere på begge elementer. ETD 

i forbindelse med Design Practice Theory forklarer, hvorfor et design bliver lavet til et artefakt, 

og hvordan design processen foregår (Baskerville & Pries-Heje, 2010: 275) De to teorier udgør 

tilsammen en metode, hvori man kan forstå sit design både deskriptivt, deduktivt og 

præskriptivt.   

Teorien beskriver hvordan, at man skal ændre ens nuværende situation, mod et fremtidigt 

scenarie, som er ønskværdigt. Måden man gør det på, er ved at finde handlinger, som kan ændre 

ens nuværende situation og derved gøre en forskel. Forskellene kaldes requirements 

(Baskerville & Pries‐Heje, 2010: 274). De handlinger, som ændrer situationen kaldes 

"components of solution". Det indbyrdes forhold, som de to har, giver en løsning på problemet, 

man startede ved. Det bliver forklaret således i teksten: “This explanatory design theory is a 

general design solution to a class of problems that relates a set of general components to a set 

of general requirements.” (Baskerville & Pries‐Heje, 2010: 274).  

Herunder vil vi give et eksempel i relation til vores eget projektproblem, for at forklare 

hvordan, teorien kan bruges. Her ses en model, for den gensidige afhængighed mellem general 

requirements og general components. General requirements ses her som det, vi gerne vil 

ændre, mens general components er hvordan vi vil ændre det. Med udgangspunkt i vores 

projekt, kan vi sige at, de generelle requirements er, at campisterne ikke affaldssorterer nok på 

Roskilde Festival. Mens de generelle components, kunne være, at der skal være flere 

muligheder for affaldssortering, og det skal være mere synligt og let tilgængeligt.   

   

Figur 2 Explanatory design theory 

Design teorien går begge veje; løsningerne skal opfylde kravene og kravene skal være opfyldt 

af designet/løsningen.  (Baskerville & Pries‐Heje, 2010: 274, figur 1) 
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Design science research (DSR) har lært os at løse et praktisk problem med designløsning.  DSR 

inddrager processen i en design løsning og deraf opbygges vores design. Coloured Cognitive 

Map (CCM) har givet forståelse inden for konsekvenserne og årsagerne til at løse vores 

problem inden for affalds sortering på Roskilde Festival.  Et eksempel på dette er de 

tilgængelige informationer på Roskilde Festival om affaldssorterting. Problemet i CCM var, at 

der ikke var nok informationer for festivalgængerne vedrørende affaldssortering. Vi vendte 

problematikken om og løsningen blev en del af vores nuværende design: vi har tilføjet en 

informationstavle til den interaktive affaldssortering. Inden for Explanatory Design Theory 

lærer vi med fokus på vores design, at løsningen på problemet skal opfylde kravene, omvendt 

skal kravene opfyldes af designet/løsningen. Vi giver et eksempel på dette i opgaven; 

campisterne affaldssorterer ikke nok på Roskilde Festival. Designløsningen skal have 

mulighed for at opfylde det behov; herunder skal der være flere muligheder for affaldssortering 

på festivalen, og det skal være let tilgængeligt for brugerne. 

Empiri 

Lysteknologi  

For at besvare vores problemformulering gør vi brug af Arduino til at styre de elektroniske 

komponenter af vores design. Arduino er et open-sourceværktøj bestående af fysisk hardware 

i form af en kredsløbsplade, også kendt som en microcontroller, og et softwareprogram der 

bruges til at overføre kode til kredsløbspladen (Arduino, 2019). Den hardware vi gør brug af i 

dette projekt, er et Arduino-board kaldet Arduino Uno.  

Selve Arduino-boardet indeholder indbyggede computer komponenter (Arduino 

programmering, Teknologisk Institut), der gør det muligt at køre den uploadede kode uden at 

have en anden computer tilsluttet direkte til kredsløbspladen. Derved kan Arduino-boardet 

indsættes direkte i vores design uden, at der er behov for eksternt udstyr.  
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Figur 3 Arduino board (Arduino, 2019) 

 

Som det kan se i figuren ovenfor, er det muligt at interagere med Arduino-boardet ved hjælp 

af de 14 digitale og 6 analoge porte, der her kan skabe et output eller input på op til 5 volt 

(Arduino, 2019).  

  

   

 

Figur 4 NeoPixels (minielektro, 2019) 
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Figur 5 Breadboard (Polulu, 2019) 

 

Figur 6 Load cell (Jsumo, 2019) 

Endvidere har vi valgt at bruge NeoPixel (figur 4) som vores lyskilde i designet. NeoPixel er 

en stribe af LED-pærer der kan tænde og slukke hver individuel pære ud fra den kode man 

programmere i Arduino. NeoPixels har kun brug for én direkte forbindelse til kredsløbspladen, 

hvilket gør det muligt at kontrollere mange LED-pærer på samme tid, uden at skulle lave 

individuelle forbindelser til hver af dem (Sam, 2016) Udover dette kan hver enkelt NeoPixel 

også skifte til en anden LED-farve uafhængigt af hinanden, hvilket giver os mulighed for at 

ændre farvesammensætningen ud fra det antal gram der bliver påført vores vægt. For at skabe 

en forbindelse mellem Arduino-boardet og NeoPixel, skal man gøre brug af 3 kabler. Et til 

GND (jord), data og strøm (Funguypro, 2019) Dette kan også gøres igennem et breadboard 

(figur 5), også kaldt et fumlebræt på dansk, hvilket giver mulighed for at sammenkoble flere 

forskellige sæt af NeoPixels. 
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Et breadboard giver en mulighed for at danne et elektrisk kredsløb uden at skulle lodde flere 

komponenter sammen. De to yderste spor (se figur 5) markeret med + og – bruges til at forbinde 

brættet til en strømkilde, som i vores tilfælde kommer fra Arduino boardet, mens de inderste 

bruges til placering af de elektroniske komponenter (Teknologisk institut, Arduino 

programmering).   

 

Til at måle vægten, der skal afgøre mængden af lys og farver i vores lysinstallation, gør vi brug 

af en vejecelle (figur 6). En vejecelle er en transducer, der kan konvertere et tryk eller en 

spænding til et elektrisk signal, der kan blive målt af Arduino-boardet (Trent, Dara). Ligesom 

NeoPixel bliver denne også placeret på breadboardet, som skaber forbindelsen til Arduino-

boardet.   

Selve koden til vores lysinstallation vil blive skrevet i programmeringssproget C++, hvor vi 

igennem Arduinos eget softwareprogram vil udarbejde koden, der skal få vores NeoPixels til 

reagere på den vægt, som bliver påført vejecellen.   

  

Interview med Lotte Fjelsted 

På Roskilde Festival er affaldssorteringen sat i fokus og er under udvikling. I forbindelse med 

vores projekt, havde vi arrangeret et interview med Lotte Fjelsted. Fjelsted redegør i vores 

interview, at festivalen er i gang med at planlægge en affalds- og ressourceplan, en plan som 

udarbejdes resten af året og forventes af være klar til foråret, og kunne blive sat aktuelt i spil 

til næste festival i 2020 (Bilag 1). Planen er tilpasset boderne og deres bagområde, hvor 

Roskilde Festival sætter krav om affaldssortering og ressourcespild, nogle andre krav end man 

kan forlange af deltagerne. Der er også mulighed for at affaldssortere på musikpladsen, for her 

er det lidt mere kontrolleret i form af bemanding i dagtimerne (Bilag 1). Det er dog mere 

ukontrolleret på campingpladsen; her er det en større udfordring at kontrollere, hvad der 

kommer ind på pladsen og hvad der ender som affald. Inden for de seneste år har Roskilde 

Festival haft i fokus at udvide mulighederne for at affaldssortere, dette har de gjort ved hjælp 

af nogle affaldsstationer (Bilag 1). Roskilde Festival har en kontrakt med Marius Pedersen A/S, 

som tømmer de fyldte og sorterede affaldsstationer (Bilag 1). Udover en kontrakt med firmaet 

Marius Pedersen A/S, har festivalen også et samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening og Vedvarende Energi, som engagerer festivaldeltagerne i oprydning 

og affaldssortering på festivalen. Samt klima- og miljøforhold gennem forskellige spil, lege og 
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workshops. Festivalen samarbejder også med Utopia Camping Solutions, hvor de genanvender 

brugte telte på tværs af festivaler i Europa (Roskilde Festival, 2019). 

På Roskilde Festival er der blevet indført genbrugsstationer, som er placeret på campingpladsen 

– der er 9-10 genbrugsstationer. Disse genbrugsstationer har været på festivalen i nogle år, men 

er stadig under udvikling (Bilag 1). Dog har nogle af vores interviewede fra vores specifikke 

målgruppe udtalt, at de ikke har lagt mærke til disse genbrugsstationer på festivalen (Bilag 5). 

Festivalerne i Danmark er i dialog med hinanden om der skal flere af disse stationer op i løbet 

af de kommende år, udfaldet af dialogen bliver afgjort på baggrund af den kommende affalds- 

og ressourceplan (Bilag 1). Ud af denne affalds- og ressourceplan ønsker festivalen at indføre 

flere muligheder for affaldssortering, men har også et mål om at minimere affaldet på 

festivalen, her overvejer festivalen, om hvad der praktisk er muligt, og hvad der miljømæssigt 

giver mening (Bilag 1). Det affald der i dag bliver sorteret ude på campingpladsen, er metal 

som består af campingstole, pavilloner og andre metalstumper der kan være gået i stykker i 

løbet af festivalen. Men i starten af festivalens dage, er der meget pap, som kommer fra 

indpakning af nye pavilloner, luftmadrasser og andre ting. Dette pap ligger i løbet af festivalen 

og forbliver usorteret, da det ikke længere er rent pap – herefter vil ingen modtage pappet. 

Pappet ligger i nogle store papcontainere, som også er bemandet i dagtimerne, men i løbet af 

natten kommer der andet affald i disse containere, som gør, at pappet ikke kan blive sendt til 

genanvendelse (Bilag 1), Fjelsted pointere: “(…) Det er, i starten af ugen er det pap fordi rigtig 

mange kommer jo med en hel ny pavillon, en helt ny luftmadras osv. I en eller papæske eller 

papkasse, og senere på ugen der har vi ligesom vurderet at det ikke rigtig giver mening, for så 

er det ikke længere rent pap, også er der ikke (…) rigtig nogen der vil modtage det” (Bilag 1).   

Festivalgæsterne har svært ved at gennemskue hvilket affald, der skal i hvilken containere, og 

eftersom disse containere ikke er bemandet i aftenen/natten, så smider deltagerne affaldet i en 

tilfældig container. Bemandingstiderne ligger mellem 09-17, så der er mange timer endnu, hvor 

containerne ikke er overvåget (Bilag 1). Festivalen har også indført et pantsystem, for at 

reducere spildet af plastik. Her kan deltagerne komme og pante deres tomme og brugte plastik 

kopper, der er blevet købt i en af boderne. Lotte Fjelsted fortsætter med at fortælle, at her burde 

glas og dåser også blive samlet ind (Bilag 1). Efter festivalen har Roskilde Festival en aftale 

med forskellige firmaer om, at det affald der er indsamlet i de rene fraktioner, bliver afhentet 

og sendt til genanvendelse. Men størstedelen af dette affald ender alligevel på 

forbrændingsanlægget. Fjelsted fortæller: ”(…) Det der er samlet ind i rene fraktioner, det 

ryger til genanvendelse forskellige steder, størstedelen af det ender på forbrændingsanlægget 
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som ligger lige herovre på den anden side (af Roskilde Universitet). Efter det blevet neddelt 

ude på festivalen... Fordi det er, hvad vi har af muligheder” (Bilag 1)  

Roskilde Festival bruger ca. otte millioner kroner om året på affaldshåndtering (Roskilde 

Festival, 2019). Roskilde er også i gang med at udarbejde en affaldsplan, som de regner med 

at kunne sætte op og køre 2024/2025. En affaldsplan, som også gælder for landets kommuner. 

En anden målsætning der også er under udarbejdelse, er målet om at lave festivalen så cirkulær, 

altså lave helt affaldsfri hvor man genbruger det hele. Fokusset er inde på pladsen, hvor der 

kun er de genanvendelige kopper (Bilag 1). Arrangørerne af Roskilde Festival har også været 

i snak om, at forbyde ikke-genanvendeligt materiale på campingpladsen, samt pavillonerne. 

Men disse pavilloner har en positiv effekt på gæsterne i form af stemning og læ for regn, sol 

og blæsevejr (Bilag 1). På Roskilde Festival er der siden 2011 stiftet   nogle “clean” områder 

af Valdekilde Højskole, som under dette års festival blev beboet af 20.000 deltagere (Bilag 1). 

I “clean” områderne bliver der også sat store containere op, her er der stor mulighed og plads 

til at flytte sine stole og telte til containerne, så det kan blive sorteret, når festivalen er slut. 

Dette er også noget der bliver udarbejdet, og målet er at gøre disse “clean” områder større i 

løbet af de næste mange festivaler – i år var dette område blevet gjort større (Bilag 1). I området 

tager 100% af deltagerne deres soveposer med hjem igen efter festivalen, her har der været tale 

om en “exit”-strategi, hvor alle deltagerne tager deres ting med hjem igen (Bilag 1). Der er 

over 28.000 deltager i områderne Clean Out Loud, Dream City, Settle’n Share, Leave No Trace 

og DustxSpirit, hvor deltagerne i disse områder forpligter sig over området og hinanden i 

forhold til bæredygtighed og affaldssortering.  

Clean Out Loud, som Lotte nævner i vores interview, er et projekt startet af Vallekilde Højskole 

i 2011 (Vallekilde, 2019). Vallekildes elever arbejder på at skabe en kulturændring på Roskilde 

Festival i forhold til affaldshåndteringen (Vallekilde, 2019). Bag dette projekt står der en 

gruppe elever fra fagene Event & Lederskab og Design & Maker, som også gør deltagerne og 

beboerne i dette område opmærksomme på at rydde sit eget affald op (Vallekilde, 2019). Denne 

affaldshåndtering kan foregå gennem skraldekonkurrencer, skraldedans og skraldeparader. Her 

bliver der sørget for at pladsen er lige så ren efter festivalen, som da deltagerne ankom 

(Vallekilde, 2019)  

Clean Out Loud er i samarbejde med Roskilde Festival og Roskilde Festival Højskole 

(Vallekilde, 2019)  
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Roskilde Festival arbejder på at forbedre bæredygtighed og affaldssortering, så deltagerne har 

en indsigt i hvilke konsekvenser det har, hvis de ikke tager deres medbragte ting med tilbage. 

Det som Roskilde Festival ser som en udfordring er, at deltagerne køber billige telte, stole, 

pavilloner og andet i SILVAN og Harald Nyborg, som ikke er designet til at blive brugt mere 

end én gang. Disse varer er ikke designet til at kunne tages med hjem igen efter brug (Bilag 1). 

Her er festivalen også i gang med at udarbejde nogle fremtidsmuligheder bestående af, at 

deltagerne kan leje et telt eller, at festivalen tilbyder deltagerne nogle overnatningsmuligheder. 

Hvis denne fremtidsmulighed bliver trådt i kraft i fremtiden, så er der mindre forbrug af telte, 

stole, pavilloner og andet (Bilag 1). Roskilde Festival har en masse fremtidige planer for de 

kommende år, for at gøre festivalen mere “affaldsvenlig”. Bl.a. med deres affalds- og 

ressourceplan, overnatningsmuligheder, udvidelse af “clean” områder, flere muligheder for 

affaldssortering og “exit” strategien (Bilag 1). I 2018 var den samlede affaldsmængde på ca. 

2.295 tons, hvorimod der kun var en samlet affaldsmængde på ca. 2.250 tons. Dette skyldes, at 

der i 2018 blev brugt mere end 2 millioner krus der var lavet af bioplast. I 2019 blev disse krus 

erstattet med ca. 900.000 genbrugskrus (Roskilde Festival, 2019). 

Roskilde Festival opfordrer deltagerne til at tage deres medbragte udstyr, i form af telte, stole, 

madrasser, pavilloner og andet, med hjem. Eftersom disse former for udstyr er festivalens 

største udfordring i forhold til affald vil der på festivalens sidste to dage være en gruppe 

frivillige gøre festivalgængerne opmærksomme på affaldet ved at skabe dialog med deltagerne, 

en dialog som forhåbentlig vil påvirke deltagerne til at tage deres udstyr med hjem (Roskilde 

Festival, 2019). Herunder kører der også en kampagneindsats, Bring it Home, under festivalen, 

som fokuserer på, at deltagerne skal tage deres brugte udstyr med hjem igen. Til slut i festivalen 

bliver der sat nogle POP-UP affaldssorteringsstationer frem, så deltagerne selv kan komme og 

sortere deres blivende affald (Roskilde Festival, 2019).    

  

Interviews med unge  

Under vores projektskrivning har vi interviewet nogle unge studerende som er tilsvarende til 

vores målgruppe. Vi har spurgt dem om, hvordan de opfatter renligheden på festivalen, hvad 

de mener, der kan gøres bedre, hvad de selv gør og hvad deres holdning er til affaldssortering.   

En af de unge har den opfattelse af, at Roskilde Festival gør det de kan for at optimere 

festivalens affaldssortering endnu mere – men, at det samtidig også er deltagerne der har et 

ansvar for at optimere festivalen (Bilag 3).  
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Men samtidig er de også enige om, at festivalen skal gøre mere ud af deres affaldssortering. 

Nogle af de unge oplever festivalen som beskidt, eller direkte ulækker (Bilag 5). Andre mener, 

at renligheden er god, taget i betragtning af festivalen sammenlignet med flere år tilbage (Bilag 

6). En af de studerende forklarer, at han gør tiltag for at mindske hans mængde af henkastet 

affald i løbet af ugens dage (Bilag 3). Andre mener, at det er okay at smide henkastet affald på 

festivalen, fordi det hører sig til – og at de ved, at affaldet alligevel bliver samlet op efter 

festivalen (Bilag 2).   

Alle de interviewede festivalgængere har opfattelsen af, at der er mere skrald på 

campingområdet end på musikområdet, fordi der på campingområdet er flere mennesker samlet 

over en længere periode end på musikpladsen, hvor der også er flere affaldscontainere –

samtidig ved deltagerne på campingområdet ikke hvor de skal gøre af deres skrald (Bilag 6). 

Andre studerende er også påvirket af lugten på festivalen, fordi deltagerne smider madrester 

ud på jorden i stedet for skraldespanden (Bilag 5). Mængderne af affald på festivalen påvirker 

ikke de unge studerende på samme måde, som hvis affaldet blev smidt i naturen. For her ville 

der ikke være nogle til at samle affaldet op, så er det individets eget ansvar (Bilag 2). Nogle af 

de studerende har lagt mærke til, at der er genbrugsstationer på festivalen, men ingen af dem 

har benyttet sig af dem, fordi de har været for langt væk og ikke gjort synlige nok. De fortæller 

i interviewet, at de måske, gerne ville affaldssortere, hvis mulighederne var flere, og at 

affaldsstationerne ikke lå for langt væk fra deres lejr.   

Paradigmatisk eksempel 

Ud fra vores design bruger vi et paradigmatisk eksempel inspireret fra Louisianas 

kunstudstilling Gleaming Lights of the Souls af den japanske kunstner Yayoi Kusamas. Denne 

populære installation fra 2008 er beklædt med en masse lyspærer der hænger fra loftet. Vægge 

og gulv er lavet af spejle. Et relæ får lyspærerne til at skifte farve i rolige toner. Det har den 

effekt af beskuerne får følelsen af, at de bliver en del af værkets rumlige dybde, puls og univers. 

Her kan sanserne også få følelsen af at være i et uendeligt rum, hvilket gør, at man bliver 

nærværende med rummet; føler sig i ét med rummet (Louisiana.dk, 2019).   

Dette kunstværk er beregnet til, at beskueren kan komme ind to ad gangen, hvor de får 

indtrykket af at komme ind i et ubegrænset rum med uendelige overflader og refleksioner. 

Yayoi Kusamas fortæller om sit kunstværk: “When the people see their own reflection 

multiplied to infinity, they then sense that there is no limit to man’s ability to project himself 

into endless space.” (Bianpoen, Cobosocial.dk, 2019). 
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Analyse af paradigmatisk eksempel  

 

 Yayoi Kusama, som tidligere nævnt, er kunstneren bag vores paradigmatiske eksempel, 

som er udstillet på Louisiana, Gleaming lights of the soul. Værket repræsenterer 

uendeligheden, og giver en oplevelse af den repræsentationelle egenskab at henvise til 

uendeligheden, og kunne alt i verden. (Bianpoen, Cobosocial.dk, 2019).   

Udstillingen indeholder æstetiske egenskaber af Alan Goldman. Goldman beskriver de 

æstetiske egenskaber, som at brugeren selv skal opfatte de æstetiske egenskaber, når du står 

overfor værket. Det vil sige, at de æstetiske egenskaber, kun optræder når det enkelte menneske 

opfatter dem (Goldman, 2009, 125). Dette har Yayoi Kusama også haft som mål med hendes 

værk, da hun vil invitere det enkelte menneske ind og opleve værket for sig selv. Genspejlingen 

af lysene og ens egen figur, får en til at føle, at man er i uendeligheden. Det får hjertet til at 

banke, i takt med lyset, og man føler sig en del af noget større.  

Hvilke æstetiske egenskaber som Alan Goldman oplister, kan starte en diskussion. Dette er på 

baggrund af, at de fleste af hans æstetiske egenskaber, kræver en subjektiv holdning for at 

kunne forstå dem.  (Goldman, 2009, 126).   

De komplekse formelle elementer, er mere håndgribelige, da der oftest kan bruges en objektiv 

holdning til dem. Yayoi Kusamas værk er afbalanceret og elegant. Der bliver dannet en 

struktur mellem de forskellige lys, der giver værket sammenhæng og skaber elegance. Lysene 

er også med til at skabe en betydning til værket, da genspejlingen af de lysende kugler, er med 

til at give brugeren følelsen af, at man bliver en del af noget større. (Goldman, 2009, 127). En 

anden håndgribelig kvalitet er de repræsentative kvaliteter, der handler om det 

virkelighedsnære, forvrængede og realisme. (Goldman, 2009, 125). Ved at gå ind i dette rum, 

hvor man er omgivet af spejle og lys, oplever man en anden “virkelighed” end den gængse, det 

er en anden verden man træder ind i, som Kusama repræsentere. Man ser sin egen figur igen 

og igen i spejlene, og som nævnt, føler man sig en del af noget sammen med de andre i rummet 

og en del af noget uendeligt.  

Begge disse kvaliteter bruger vi også i vores værk. De skal begge få brugeren sig til at føle 

som en del af noget større, med de repræsentative kvaliteter. Derudover har vi fået inspiration 

til en lysinstallation for at se lysende i værket Gleaming lights of the soul.  
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Forventningen til vores lys i vores installation er, at de også skal være afbalanceret, og skabe 

en elegance i værket, som skal opfattes af den enkelte bruger.   

Lysene i værket Gleaming lights of the soul er giver en anledning til de perceptuelle 

egenskaber, der handler om at være levende og lysende. Dette er både noget Kusama bruger i 

sit værk, men også noget som vi har taget inspiration fra til vores lysinstallation. Disse 

æstetiske egenskaber er ifølge Goldman mere håndgribelige at bruge i sit værk. Ifølge 

Goldman, vil det ikke kræve den store viden fra brugeren at kunne betragte disse æstetiske 

egenskaber. Derfor er det også de nemmeste æstetiske egenskaber at kunne inkludere i sit 

værk. (Goldman, 2009, 127). 

Goldman argumenterer, at det er svært at vurdere om et værk besidder de rene værdier eller de 

følelsesmæssige værdier. Det er brugeren subjektive holdning der former oplevelsen af de 

æstetiske værdier. (Goldman, 2009, 128).  

Da vi var ude på Louisiana og opleve Kusamas værk, synes vi, at det besad de rene æstetiske 

egenskaber, da vi godt kunne se, at det var smukt og sublimt. Det gav én lyst til at tage et billede 

og dele det med andre, fordi det var så smukt og specielt at opleve. Flere der var inde i dette 

rum, tog et billede af det. Dette er et tegn på, at de også synes at det var smukt og en oplevelse 

for sig. Dette har vi taget inspiration fra, da vi også ønsker at vores brugere skaber en subjektiv 

holdning omkring vores installation, og synes det er smukt. Derfor besidder Kusamas værk 

også adfærdsegenskaberne. Det er dristigt at skulle gå ind i et rum, der er fyldt med glas og lys, 

der nærmest får en til at forsvinde i uendeligheden. Det er et mørkt rum, men samtidig lysende, 

som får ens følelser til blive påvirket af de små lys rundt omkring. Vores installation skal også 

lyse op i mørket på Roskilde Festival, og påvirke brugerens følelser til at ville være en del 

af værket.  

Modsat Alan Goldman oplistede æstetiske egenskaber er Noel Carroll teori om en æstetisk 

oplevelse.   

Noel Carroll mener, at den enkelte bruger begynder sin æstetiske oplevelse, ved at stå og 

observere det udefra på baggrund af hans tre primære æstetiske egenskaber. Herfra 

oplever man de forskellige egenskaber, der giver oplevelsen sammen. Den første egenskab er 

den enhedbaseret æstetiske kategori, den omhandler at værkets gentagelser danner 

ensformighed (Carroll, 1999: 168-169). Lysene i Gleaming lights of the soul er med til at 

danne denne enhed, hvilket vi er inspireret af.  
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Det skaber overensstemmelse for beskueren, ved gentagelser af samme motiv eller mønster, 

som de lysende og farverige pære i både Gleaming lights of the soul, men også i vores 

lysinstallation.  Gleaming lights of the soul besidder også intensiteten som er en af Carrolls 

primære æstetiske egenskaber. Her lægger man mærke til, hvad værket udtrykker (Carroll, 

1999: 169). Dette har Kusama taget brug af, da man får en oplevelse af værket af, at man bliver 

draget ind i en uendelighed og bliver en del af den, ved blot at stå udefra og beskue det. Dette 

ønsker vi også for vores værk, da vi vil skabe de æstetiske oplevelser for den enkelte bruger. 

Via disse æstetiske egenskaber som Noel Carroll   oplister, giver det værket en anledning til en 

æstetisk oplevelse for brugeren.   

Yayoi Kusamas værk på Louisiana, er et godt paradigmatisk eksempel for vores værk, da det 

besidder mange af de samme æstetiske egenskaber som vores lysinstallation besidder. Vi vil 

på grundlag af Gleaming lights of the soul, skabe et værk med samme lys som er med til at få 

beskuerne til at få en æstetisk oplevelse, som der også gøres i Kusamas værk på Louisiana.  

Design intention  

 

Intentionen med vores design er først og fremmest at få festivalgængere på Roskilde Festival 

til at sortere deres affald på campingområdet i løbet af festivalen. Derudover kan vores design 

også give brugerne en mulighed for at få en positiv æstetisk oplevelse forbundet med 

affaldssortering, der skulle informere og gøre dem opmærksomme på affald, til at affaldssortere 

mere i hjemmet.  

Den ideelle bruger bliver opmærksom på vores affaldssortering, og benytter sig af den under 

festivalen. Derudover vil brugeren inddrage flere festivalgænger, og få dem til også at sortere 

deres affald. Brugerne vil blive en del af det fællesskab der skal til for, at affaldssorterting kan 

fungere. Det er ikke nok, at et enkelt individ affaldssorterer hvis ingen andre omkring dem gør. 

Vores design og dets æstetiske egenskaber vil kun fungere i praksis, hvis affaldsfraktionerne 

bliver taget i brug af festivalgængerne og dermed får sat lyset i spil. Intentionen med designet 

er også at skabe opmærksomhed omkring affaldssortering generelt, derfor er ønskevirkningen, 

at designet giver brugeren de informationer de har brug for (ved hjælp af informationstavle), 

for at tage affaldssortering med dem videre i hverdagen.  

Den ønskede adfærd understøttes af Morten Münster og hans teori om adfærdsdesign og hvad 

der helt konkret skal til for at påvirke og ændre menneskers adfærd.  
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Da vi forstår, at der under en festival, findes andre sociale normer end dem i støder på i 

hverdagen, er det nødvendigt at appellere til brugerne/festivalgængerne på en kreativ og 

interaktiv måde. (Münster, 2017: 56-57) Adfærdsdesign har givet os forståelse for, den måde 

vi skal designe vores lysinstallation til affaldssortering og hvordan de mennesker der skal bruge 

det og deres omgivelse skal være i fokus.  

Ideen bag vores første design var, at det skulle være et interaktivt design, som skulle få 

festivalgængere til at affaldssortere. I de første designfaser udviklede vi idéen om, at 

festivalgængere skulle op at danse på det sorterede affald, for at fladgøre skraldet der lå under 

danse pladen. Denne idé blev senere udviklet til den anden designløsning.  

Den anden designløsning bærer præg af den første designløsning, forstået på den både, at de 

begge er interaktive affaldssorteringsstationer/skraldespande. Derudover indeholder de begge 

egenskaber der bidrager til fællesskabsfølelsen; for at løse problemet skal man gå sammen om 

at affaldssortere. Noget nyt i det andet design var, at vi begyndte at fokusere mere på de 

æstetiske egenskaber og inddragede lysteknologi, for at være med til at give 

brugerne/festivalgængere en æstetisk oplevelse, som Noel Carroll fortæller at en æstetisk 

oplevelse opnås ved en oplevelse af de æstetiske egenskaber (Carroll, 1999: 168). 

Intentionen understøttes af Coloured Cognitive Map (CCM), der ved hjælp af boblerne vender 

problematikkerne om i problemstillingen (Venable, 2014:346). Metoden har været med til at 

belyse de vigtigste problemer med de bedst mulige løsninger. Det gjorde os opmærksom på, at 

et af problemerne var mangel på informationer omkring affaldssortering på Roskilde Festival 

og derved blev en af vores mål og intentioner ved designet, at sprede oplysninger om 

affaldssortering til festivalgængerne. Her skal det også anses som en del af at gøre unge 

opmærksom på at affaldssortere undervejs på campingpladsen brugerne får konkrete 

informationer om, hvor meget CO2 der kan spares ved at sortere via informationstavlen.  

Explanatory Design Theory giver os en mulig løsning på et andet problem, vi stødte på; der 

bliver ikke affaldssorteret nok generelt på Roskilde Festival. Det fik os til at overveje om 

hvorvidt festivalgængerne og campisterne havde god mulighed for at affaldssortere og om det 

overhovedet var let tilgængeligt for dem på campingområdet. Da man inden for Explanatory 

Design Theory skal opfylde et bestemt behov og løse et bestemt problem, er det væsentligt, at 

den designløsning man laver, kan opfylde de krav (Baskerville & Pries‐Heje 2010: 274). Derfor 

har vores intention været af placere den et sted på campingpladsen, hvor der vil være bedst 

tilgængelighed for alle festivalgængere, og derved bedst mulighed for at affaldssortere.  
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Design proces 1 

 

Vores første design idé, GrønTramp, var en design idé bestående af en stor overflade, hvor der 

nedenunder var vand i en stor beholder. Denne overflade skulle være et dansegulv til deltagerne 

på Roskilde Festival. GrønTramp var et event på festivalen. For at komme ind til eventet, skulle 

gæsterne betale med sit henkastede affald. Ideen bag GrønTramp var en danseplatform, som 

skabte energi til en generator affald. Energien ville komme fra gæsterne, som dansede på 

overfladen og vandet under overfladen ville være i bevægelse til en generator, som generer 

strøm. Vandet vil konstant være i bevægelse, da det vil gå op og ned i takt med brugerne der 

dansede på platformen. Vandet vil skabe kinetisk energi med generatoren, som vil komprimere 

det sorterede affald.  

 

Figur 7 illustration vores første skitse af designproces 1. Her ses gæsterne danse på overfladen, under overfladen er vand som 

bliver ført til en turbine som generer strøm. (Story board, 2019) 

Efter vi kom på GrønTramp ideen, prøvede vi at inkorporere noget teori fra vores 

hoveddimension design og konstruktion. Efter intensivt arbejde med vores design idé, indså vi, 

at vi ikke kunne indsamle nok teori fra vores dimension til at understøtte vores design. Dét vi 

kunne tage med fra design og konstruktion til vores design idé, var Coloured Cognitive Map 

og Story board, som var en obligatorisk arbejdsproces i kurset. Dette var dog blot forklaring 

om konsekvenser og handling af designet, som ikke kunne understøtte vores design ide.  

Trods dette tog vi vores design idé videre og evaluerede med Fablab. Fablab konstaterede, at 

dette ikke var en optimal design idé, og at vi på længere sigt ville få svært ved at inddrage nok 

teori til dette design. Derfor måtte vi indse, at dette design blot var en løsning på et problem 

uden at have noget teori til at understøtte vores design. 
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Efter en snak med Fablab, blev der foreslået en lystavle. Udfaldet af denne evaluering blev til 

en affaldssorteringsstation bestående af en stor træplade med en masse huller, disse huller 

skulle indeholde nogle led-lyspærer, der konstant lyste op i farven grøn, for at illustrere 

bæredygtighed. Ved siden af denne store lysende plade, havde vi en sorteringsboks med tre 

huller til de forskellige udvalgte materialer, som deltagerne kunne sortere. De tre materialer 

deltagerne kunne sortere var plastik, pap og metal. Formålet ved dette design var, at det skulle 

gøre festivalgængerne opmærksom på at affaldssortere.  

 

Figur 8 Design forslag 2 

Dette design kunne understøttes af teori om adfærdsdesign og Design Science Research fra 

design og konstruktion, som vi ikke kunne inddrage til vores forrige design, GrønTramp. Til 

dette design kunne vi inddrage teori om lysteknologi og æstetik.  

I vores arbejdsproces ville vi udarbejde vores lysteknologi. I stedet for at lysene skulle lyse 

konstant, ville vi gerne have at lysene skiftede farver. Herefter tog vi endnu engang til Fablab 

for at evaluere – her med fokus på lysteknologien. 

Design proces 2  

 

I vores videre designproces, tog vi på Louisiana, Museum of Modern Art, og blev inspireret af 

den japanske kunstner Yayoi Kusama, som har en kunstudstilling kaldet Gleaming lights of the 

soul. De forskellige farver lys i værket gav os en oplevelse af det smukke og fængende.  
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Samme følelse ville vi forsøge at give brugerne af vores design. På baggrund af dette, begyndte 

vi at tegne nye skitser, hvor designet skulle indeholde flere forskellige farver. I forbindelse med 

teorien om de æstetiske egenskaber af Alan Goldman, inddrog vi egenskab nr. 3 

følelsesmæssiges egenskaber og nr. 7 anden ordre perceptuelle egenskaber om farverne, vi 

ville anvende. Vi ville forsøge at skabe en tydelig illustration af det negative ved ikke at 

affaldssortere tilstrækkeligt, men samtidig vise brugeren den positive udvikling ved at gøre det. 

Dette ville vi gøre ved at lade lysene i lysinstallation forblive røde i bunden, hvis vægten af 

sorteret affald er lav. Her vil de følelsesmæssige egenskaber træde i kraft i form af, at farven 

rød kan symbolisere fare og tristhed. En fare for kloden og klimaet. Dernæst, når vægten stiger, 

og mere affald er sorteret, vil lysene blive grønne og blå. Disse farver skulle symbolisere håb, 

lykke og sikkerhed for fremtiden (farvesymbolik.dk).  

 

Figur 9 Designforslag 3 

Endvidere udviklede vi vores design idé således, at flere lys tændes ved en stigning af vægten. 

Dermed kunne vi argumentere for, at den æstetiske egenskab nr. 4: adfærdsegenskaberne blev 

inddraget. Samtidig har vi haft overvejelserne om, hvorvidt vores lys skulle afgive et kraftigt 

lys, hver gang den enkelte valgte at affaldssortere og på den måde give en belønning, eller om 

der skulle være en langsom stigning, for at illustrere der skal flere om det affaldssorteringen.  

Vi præsenterede dette i vores interview med festivalgængerne og følgende blev udtalt, som 

argument for en hurtig effekt: ”Ja, eller en i øjenfaldende effekt. Hver gang der blev puttet 

noget i, for ligesom at give motivationen til at putte mere i. I stedet for, at den bare er rød i 
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lang tid og hvor man tænker nå, der er ikke nok i den og der er lang vej endnu til det bliver 

grønt, det må være nogle andres problem. Hvis man kunne lave det sådan, at man får en 

oplevelse ud af det hver gang man putter noget i det. Det kunne motivere mig til at gøre det” 

(Bilag 3).  

På den anden side blev følgende udtalt som et argument i mod, at den enkelte skulle belønnes 

”Det ved jeg ikke, det kommer lidt an på om det er den enkelte eller om det er fællesskabet på 

sin vis. At den enkelte skal gøre rigtig meget, men det er sjovt, at den først kan lyse rigtig meget, 

når det er noget vi gør sammen, så der skal mere til for at få den til at lyse, så det ikke kun er 

noget den enkelte person kan gøre i sig selv. Så på den måde synes jeg at der er en idé i, at det 

ikke er den enkelte, men det er det vi gør i fællesskab” (Bilag 6).  

På trods af de divergerende udsagn fra opgavens interviewpersoner, har vi valgt at tage 

udgangspunkt i, at vores design skal huske folk på, at der skal en fælles indsats til for at løse et 

fælles problem.  

 

Figur 10 Designforslag 4 

Da vores idé med lyset var på plads, begyndte vi at undersøge lysteknologi, og hvordan vi 

skulle installere lysene i vores træplade. Her valgte vi, med hjælp fra Fablab at bruge et Arduino 

board. Arduino boardet, har som beskrevet i empiriafsnittet, 14 digitale og 6 analoge porte, der 

kan skabe et output eller input på op til 5 volt.  
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Vores lyskilde vil bestå af Neopixels og i samarbejde med Arduino boardet, kan vi 

programmere hver enkelt pære til at tænde og slukke, når vi ønsker og dermed lave vores 

ønskede effekt med stigende og faldende lys. (Arduino, 2019). 

Vi spurgte desuden interviewpersonerne om, hvorvidt de vurderede, at vores design havde 

mangler i forhold til udtryk, attraktivitet eller farver. Hertil svarede de følgende:”Jeg synes 

godt, at der kunne være noget relaterbart. Måske i forhold til hvad, dette design skulle gøre 

godt for” (Bilag 3).  

”Uhh, altså jeg synes forståelsen med lyset giver meget god mening i forhold til, at den går fra 

rød til grøn desto mere det bliver bedre i hvert fald, i kunne måske også tilføje et genbrugslogo 

for at vise hvad det går ud på ” (Bilag 4).  

På baggrund af dette, tog vi en beslutning om at indsætte en jordklode omringet af et 

genbrugstegn. Samtidig havde vi et ønske om at inkorporere flere æstetiske egenskaber og med 

jordkloden og genbrugslogo, vil den æstetiske egenskab nr. 6: Repræsentative kvaliteter være 

repræsenteret. Med denne egenskab forsøger vi, at jordkloden samt genbrugslogo, skal være 

en repræsentation af virkeligheden, genanvendelse fremtiden og fremtidige mål.  

Afslutningsvis i vores designproces, tilføjede vi et informationskilt på opfordring af vores 

interview person Lotte Fjelsted, som tydeliggjorde vigtigheden ved at informere brugerne om 

positive aspekter af deres handling (Bilag 1). Der vil på informationskiltet stå følgende: Når 

du sorterer 10 kg "tørt" affald fra husholdningen - plast, glas, pap, papir og metal - så er 

det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter (Miljø og 

fødevareministeriet, 2019). Dette bliver skrevet for at gøre opmærksom på de muligheder 

der efterfølgende vil være, i forbindelse med produceringen af nye produkter.  

 

Præsentation af færdigt design forslag  

  

Vores færdige design forslag er en æstetisk lysinstallation, som skal placeres på Roskilde 

Festival. Som set på billedet nedenfor har vi udarbejdet en grafisk tegning (figur11) der 

illustrerer hele lysinstallationen med alle dets delelementer. Vi forventer at installationen 

udbreder sig på et areal af cirka 10 kvadratmeter, hvilket svarer til, at hvert kvadrat der fremgår 

i tegningen, svarer til omtrent 1,4 kvadratmeter. Det samlede areal kan dog være svingende, da 
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lysinstallationen vil gøre brug af træer eller buske i det omkringliggende landskab hvilket, 

afhængigt af afstanden, kan øge eller reducere det samlede areal. Det højeste punkt på 

lysinstallationen, hvis man ikke inkluderer brugen af de nær omliggende træer, forventes at 

være på omkring 4 meter.  

 

 

Figur 11 Designforslag 5 

  

Forrest i højre hjørne af illustrationen (figur 11) ses 5 buer. Buerne er lavet af bøjede LED-rør, 

som skaber en buegang der fører henimod affaldssorterings-boksen, informationstavlen og 

lyspladen. Hver LED-bue vil have en højde på lidt over 2 meter, og skal være med til at skabe 

blikfang, samt danne en naturlig sti til hovedelementerne i lysinstallationen. Buerne vil stå med 

ca. 50 cm mellemrum imellem sig, og vil have en afstand fra affaldssorteringens-boksen på 10-

14 meter. Som vist på billedet vil hver LED-bue også have hver deres egen unikke farve i 

henholdsvis lilla, grøn, blå, gul og rød.  
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Figur 12 Udsnit af designforslag 5 

Ovenfor ses et udsnit af den grafiske tegning (figur 12). Her har vi illustreret, hvordan vi har 

tænkt os at gøre brug af de eventuelle træer og/eller buske i nærheden af vores lysinstallation. 

Vi har i dette tilfælde valgt at vise et træ med tre sæt af lyskæder. Hvert sæt af lyskæder vil 

kunne tænde individuelt i takt med brugen af vores lysinstallation, og danner dermed harmoni 

med lystavlen. Vi har valgt ikke selv at producere disse lyskæder, men derimod indkøbe dem 

fra en tredjepartsforhandler, men dette er endnu uvist hvem, og vi har derfor heller ikke 

kendskab til mærket eller modellen af lyskæderne.  

 

 

Figur 13  Udsnit af designforslag 5 
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På dette udsnit af den grafiske tegning (figur 13) ser man hovedelementerne i vores 

lysinstallation bestående af lyspladen, genanvendelses-boksen og informationstavlen.  

Lyspladen er en træplade skåret enten ud fra en spånplade eller en krydsfinerplade. Træpladen 

måler 5x3 meter i længde og højde og vil på forsiden blive malet i en marineblå farve. I midten 

af pladen ses en jordklode (figur 13) omkredset af pile der symboliserer genanvendelse. 

Jordklodens kontinenter samt genanvendelses-pilene bliver malet i en lysegrøn farve, mens 

vandet i jordkloden vil blive malet i en lyseblå farve. Som det ses på tegningen ovenfor (figur 

13), vil der i pladen blive boret en masse små huller, hvori vi vil placere vores NeoPixels. 

Hullerne med NeoPixels i, fylder stort set hele pladen rundt om jordkloden, hvor de vil blive 

placeret i et mønster der danner lighed med stjernehimlen. Som beskrevet i vores afsnit 

omkring lysteknologi, vil hver NeoPixel have mulighed for at skifte farve uafhængigt af 

hinanden, hvilket gør det muligt at give hver eneste lys på pladen en unik farve. Disse 

NeoPixels er forbundet til vores Arduino board, som er den mikrocontroller, der anvender vores 

skrevne kode til at kontrollere og tænde lysene ud fra den modstand, der bliver påført vores 

vægt.  

Arduino boardet er placeret indeni genanvendelses-boksen, som kan ses til højre for lyspladen 

(figur 13), hvor den også er forbundet til de vægte, der sidder i bunden af boksen, der kan ses 

på genanvendelses-boksen. Hvert hul i boksen repræsenterer et materiale, som aktøren har 

mulighed for at genanvende i lysinstallationen. Set fra venstre mod højre, vil der derfor stå 

”Plastik”, ”Glas”, ”Metal” og ”Diverse” ovenover hullet, som er malet i en henholdsvis grøn, 

blå, rød og gul farve. I bunden er hvert hul sidder der en vægt, hvor vi dette design har valgt at 

gøre brug af en vejecelle. Denne vejecelle er også forbundet til vores Arduino board, som måler 

mængden af det sorteret affald.  Nedenfor hvert hul er der et LED-barometer, der i en rød farve 

indikerer hvor meget affald, der er blevet genanvendt ud fra hvert materiale. LED-barometrene 

bliver lavet i form af en stribe af NeoPixels, der kun skal udgive et rødt lys.  I trin med at LED-

barometrene bliver fyldt op, vil lysene i lyspladen og lyskæderne i træerne/buskene tænde flere 

og flere lys. Dermed kan aktørerne se et fremskridt i processen, samtidig med at de får en 

æstetisk oplevelse.   

Genanvendelses-boksen bliver lidt over 3 meter bred, 2 meter høj og med en dybde på omtrent 

1,5 meter for kunne gøre plads til de fire skraldespande samt Arduino boardet med tilhørende 

kabler til lysteknologien. Materialet vil være den samme type af sammensatte træplader, som 

fremgår i lyspladen, og hvert hul til det genanvendelige affald vil få en diameter på cirka 20 

cm.  
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Ovenover genanvendelses-boksen ses informationstavlen (figur 13), der ligesom de to andre 

hovedelementer bliver skåret i enten spånplade eller krydsfinerplade. Informationstavlen vil 

være 2 meter høj og 1,5 meter bred, hvilket er svarende til halvdelen af bredden på 

genanvendelses-boksen. Tavlen vil blive malet i en lyseblå farve, hvor der på forsiden, med 

gul maling, vil stå teksten ” Når du sorterer 10 kg tørt affald - plast, glas, pap eller metal - så 

er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter”. Under teksten, som 

det kan ses på tegningen (figur 13), males der Roskilde Festivals ikoniske logo, i dets originale 

orange farve. 

Dermed har dette projekt udviklet et designforslag, ved brug af alle disse delelementerne, som 

vil være med til at besvare vores problemformulering,  

   

Analyse og vurdering 

Henkastet affald på Roskilde Festival er fortsat et problem. Det er noget alle festivalgængerne, 

der bor på campingpladsen bemærker. Ud fra vores teori, empiri og metode, har vi designet en 

positiv æstetisk lysinstallation ved brug af vores lysteknologi, Arduino Board, som er med til 

at gøre de unge festivalgængere på campingpladsen opmærksom på affaldssorteringen på 

Roskilde Festival.  

For at komme frem til vores designløsning, har vi brugt æstetik teori, teori om Arduino Board, 

metode med interviews indenfor Brinkmann og Kvale, adfærdsdesign, empiri om affald på 

Roskilde Festival og et paradigmatisk eksempel som inspiration.  

Vores lysinstallation består af æstetiske egenskaber, på baggrund af to teoretikere: Noel Carroll 

og Alan Goldman. Både Carroll og Goldman forklarer, at der er mulighed for at få en æstetisk 

oplevelse, hvis brugeren af designet oplever de æstetiske egenskaber. Dette er en af formålene 

ved vores design, da vi vil ved hjælp af den æstetiske oplevelse, gøre brugeren opmærksom på 

affaldssortering på Roskilde Festival. Ifølge Alan Goldman får brugeren en æstetisk oplevelse 

ved, at værket inkluderer en eller flere af hans oplistede æstetiske egenskaber. Ud fra vores 

installation har vi haft mulighed for at inkludere alle otte egenskaber. (Goldman, 2009: 125) 

Alan Goldman forklarer, at de mere håndgribelige egenskaber, som de repræsentative og 

formelle kvaliteter, samt de historiske og perceptuelle egenskaber, er nemmere at spotte direkte 

i et værk. (Goldman, 2009: 126) Vores værk er afbalanceret og elegant, da lyset er med til at 

give elegancen i værket.  



   
 

47 
 

De forskellige lys er afbalanceret for øjet, også selvom de ikke er symmetriske, skaber det 

alligevel en balance, som henviser til de formelle kvaliteter. De repræsentative kvaliteter er de 

virkelighedsnære og det forvrængede blik på virkeligheden. Denne egenskab var ikke 

inkluderet i starten af vores design, men en af vores interviewede unge foreslog, at der kunne 

være genbrugstegn rundt om jordkloden, som var med til at vise brugeren, hvad projektet 

egentlig går ud på (Bilag 4). Dette tog vi til overvejelse, og valgte at inkludere det i vores 

projekt, herved fik vi også opfyldt Goldmans sjette egenskab, de repræsentative kvaliteter 

(Goldman, 2009: 126). Jordkloden med genbrugstegnene skal dermed symbolisere hvordan 

man ved hjælp af genbrug, kan være med til at forbedre klimaet. For at kende til den historiske 

egenskab, skal vi kende til historien om affaldssortering på Roskilde Festival. Vi ved, at der 

ligger en historie om affaldssorteringen på Roskilde Festival, på baggrund af vores interview 

med Lotte Fjelsted. Roskilde Festival fremmer affaldssortering mere og mere ved, at der hvert 

år er lagt nye planer om affaldssorteringen, og hvilke områder der skal være rene (Bilag 1). 

Vores gruppe er derved også klar over, at dette ikke er første gang der har været forsøgt 

implementering af affaldssortering på Roskilde Festival. Men det vil, ifølge Lotte Fjelsted, 

være første gang, hvor der er blevet lagt vægt på æstetikken. Dette kan den enkelte bruger af 

vores installation ikke vide, men kan kun tage det historiske ud fra egen erfaring om 

affaldssortering på Roskilde Festival de foregående år. Ydermere består vores installation af 

Neopixels. Ved at have disse lys henviser det til Alan Goldman liste med de perceptuelle 

egenskaber. Her vil lysene lyse mere og mere op og derved være levende.  

De rene værdi, følelsesmæssige, stemningsvækkende og adfærds egenskaber er alle nogle som 

er svære at teste, uden at have observeret den enkelte bruger i virkeligheden (Goldman, 2009: 

127). Vi kan på baggrund for vores designintention, redegøre for hvordan de henviser til vores 

værk. Men ifølge Goldman, er det den enkelte bruger der definerer om lysinstallationen opnår 

disse. En ung pige vi interviewede på 18 år mener, at vores lysinstallation vil blive rigtig flot, 

når den står og lyser i mørket (Bilag 5), derfor har vores lysinstallation de rene 

værdiegenskaber, som vi ønsker. En anden mener, at man burde gå mere op i det affald, der er 

på festivalen, og dermed er vores lysinstallation til affaldssortering med til at skabe en følelse 

af, at man er med til at gøre noget godt for jorden, fordi vi tilskriver metaforer for 

affaldssortering, til at man gør noget godt. (Bilag 2) 
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Installationen opnår sandsynligvis derfor at give brugeren en følelse af at gøre en forskel, og 

hjælpe til at være noget en del af noget større, både pga. det symbolske, som kloden og 

genbrugstegnene, men også pga. informationstavlen der giver en konkret beskrivelse af hvor 

meget vægten af affald reducerer CO2 (Münster, 2017:27). At kunne sætte et præg på 

brugerens følelser med vores lysinstallation, henviser til de følelsesmæssige egenskaber. Det 

er dog ikke alle, der føler at lysinstallationen er med til at påvirke dem til at affaldssortere, og 

give dem en god følelse, det var såkaldt lidt ligegyldigt (Bilag 2).    

En af vores intentioner med lysinstallationen, er at gøre det sjovere at affaldssortere, og gøre 

de unge på festivalen opmærksomme på det. Derfor er det vores hensigt at give 

lysinstallationen adfærdsegenskaber ved, at den lyser mere op jo mere der bliver 

affaldssorteret.  Ifølge Alan Goldmans liste over æstetiske egenskaber, der skal til for at give 

brugeren en æstetisk oplevelse, får man ved vores lysinstallation en æstetisk oplevelse.  

Vi er dog klar over i gruppen, at vi ikke kan konkretisere den fulde æstetiske oplevelse, uden 

at have unge mennesker til at bruge vores installation på Roskilde Festival. For at kunne have 

forstået vores modtager ind og ud, kunne man have lavet en barriereanalyse. En barriereanalyse 

går ud på at forstå sine modtagere fuldstændig (Münster, 2017, 100). Münster skriver “Det er 

det en barriereanalyse handler om: at finde de rette barrierer for at komme i mål med sin 

adfærdsændring og at have en struktureret måde at gøre det på” (Münster, 2017, 100). De to 

hovedtrin i metoden er at konkretisere den adfærd, man gerne vil ændre, og at få indsigt i de 

mennesker, man skal påvirke. Man kunne argumentere for, at vi ikke har sat os nok i 

modtagerens sted, vi mangler at stille nogle væsentlige spørgsmål, for at kunne forstå camping 

gæsternes måde at tage valg på. Münster skriver, at man skal holde øje med: hvilket sprog de 

bruger om problemstillingen, hvor foregår adfærden og hvorfor, hvilke barrierer fremhæver 

brugeren som de værste, hvordan begrunder brugeren deres adfærd, hvilken effekt har det 

lokale miljø på adfærden? (Münster, 2017, 107). Det handler altså om, at vi skulle have lavet 

flere kvalitative interviews med andre, tematikker end de givne, fordi når man forstår, hvorfor 

modtageren handler, som de gør, kan man også finde ud af, hvad der skal til for at ændre 

adfærden. Münster nævner også, at afsenderen skal observere sin modtager i miljøet, hvilket 

vi som sagt heller ikke har haft mulighed for, da Roskilde Festival først bliver afholdt igen 

næste sommer. Ved ikke at kunne sætte vores design op i den virkelig verden, kan vi derfor 

ikke argumentere helt konkret for, at de unge vil få en æstetiske oplevelse på baggrund af de 

rene værdier, følelsesmæssige, stemningsvækkende og adfærds egenskaber:  
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Ydermere vil man heller ikke kunne observere unges interaktion med designet, som Münster 

forklarer med udgangspunkt i adfærdsdesign på baggrund af en barriereanalyse.    

Samtidig er en stor andel af festivalgængere stærkt påvirket af alkohol, som også har en 

indvirkning på modtagerens adfærd og måde at tænke på. De mest almindelige indvirkninger 

på hjernen ved indtag af alkohol er: reduceret koncentrationsevne, nedsat evne til indlæring og 

sløvet kritisk sans (sundhed.dk, 2019). Alle disse virkninger vil gøre modtageren mindre 

påvirkelig overfor vores budskab og en æstetisk oplevelse. Det ville derfor også være 

interessant at kigge på hvordan, man kan nå indtil mennesker påvirket af alkohol.   

Vi har dog formået at påtale modtagerens system 1 ved at lave et design, der er overskueligt 

og nemt at gå til. De fleste mennesker har set et affaldssorteringssystem før i deres liv, og ved 

dermed hvordan man skal interagere med designet. Vi har derved også formået at omsætte 

vores budskab til konkret adfærd.  

Udover affaldssorteringssystemerne er der også billeder ved affaldsfraktionerne, der gør det 

endnu mere klart, hvilket formål vi har med designet. Ved siden af installationen er 

informationstavlen, så modtageren kan læse sig til viden om emnet. Dette er ikke obligatorisk, 

men denne anordning betyder også, at modtageren nemt kan forstå problemet ligesom os 

(afsenderen). Dette blev illustreret i et forsøg forklaret af Münster, hvor afsenderen antager at 

modtageren har en forud antaget viden indenfor et bestemt emne. Der opstår en 

miskommunikation mellem afsender og modtager. (Münster, 2017:27) Ved at give modtageren 

valget om at læseren informationstavlen undgår vi denne misforståelse af Münster.  

Udover Alan Goldmans oplistede æstetiske egenskaber for at få en æstetisk oplevelse, har vi 

også på baggrund af Noel Carrolls teori om æstetiske egenskaber, kunne argumentere for, at 

brugeren også på den måde kunne få en æstetisk oplevelse.  

Noel Carroll forklarer i den indholdsorienterede redegørelse, at der bliver opnået en æstetisk 

oplevelse når der er diversitet og intensitet (Carroll, 1999: 170). Vores lysinstallation har flere 

forskellige delelementer med forskellige udtryk. Brugeren vil se væggen med alle de farvede 

lys, de runde huller hvor det sorterede affald skal ned i og informationstavlen som skal give 

brugeren et informativt perspektiv på værket. Disse delelementer opnår en ensartethed ved 

hjælp af lys og farver, der til sammen samler det fulde udtryk for brugeren. På baggrund af det 

samlede udtryk, henviser vores lysinstallation til den enheds baserede æstetiske kategori. For 

at brugeren kan opnå den fulde æstetiske oplevelse, kræver det også diversitet og intensitet. 

Intentionen med vores lysinstallation er, som nævnt, at få brugeren til at opleve installationen, 
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og hvad den udtrykker for den enkelte bruger. Det kan for eksempel være glæde, sorg og andre 

følelser. Vi skaber en glæde og gør det til noget sjovt at affaldssortere, og blive en del af at 

gøre noget godt for klimaet. På den måde, får vi henvist til intensiteten i vores værk. Den sidste 

æstetiske kategori, diversitet, henvises til i vores lysinstallation ved, at der er mange former for 

æstetiske elementer i værket. Vi har både det intensiteten og enheden, som giver brugeren 

ifølge Noel Carroll en æstetisk oplevelse, som også er vores mål med vores værk. (Carroll, 

1999: 171) 

Ved brug af de to teoretikere, Alan Goldman og Noel Carroll, kan vi analysere ud fra vores 

design at brugeren vil få en æstetisk oplevelse. Dog kan vi igen, argumentere for, at denne 

analyse også vil være på baggrund af den enkelte bruger, og dette kan man ikke vurdere før, at 

selve installationen er stillet op på Roskilde Festival. Dog kan vi antage, på baggrund af vores 

interviews, hvordan de unge på Roskilde Festival vil reagere på vores lysinstallation, som skal 

gøre dem opmærksom på affaldssortering af det henkastede affald.  

Et forbedringspunkt vi kunne have implementeret, handler om det tidligere nævnte fra 

adfærdsdesign massekommunikation. Da vi ikke har sat os nok ind i vores modtager, er det 

naturligt at vores design kommer til at virke forvirrende for nogle af campisterne. Samtidig 

med dette, har vi kun lavet ét design, som skal ramme de 80.000 campister (Roskilde Festival, 

2019), dette er en kæmpe målgruppe med vidt forskellige mennesker i. Det blev også nævnt i 

et interview, at installationen så “instagram venlig” ud, og det muligvis ville relatere sig mere 

til piger end drenge og dermed indsnævre de opmærksomme beskuere endnu mere (Bilag 2).  

En måde hvorpå vi kunne ramme mange forskellige mennesker, ville være gennem et event. 

Det bliver også nævnt af flere forskellige interviewpersoner, at hvis det installationen blev i 

sammenhæng med en fest eller andet underholdende, ville det tiltrække flere campisters 

opmærksomhed (Bilag 6). Eventuelt kunne der inddrages en højtaler og give mulighed for at 

danse rundt om designet, her ville lysene også bruges som en slags “diskokugle”. Men til dels 

er der en risiko for, at det primære budskab ville falde i baggrunden til gengæld for fest. 

Samtidig ville fokus på det æstetiske i designet, blive glemt da lysene ville blive brugt på en 

anden måde. Derudover, ville modtageren i stedet for at affaldssortere, muligvis danse. Derfra 

vil man kunne gøre sådan, at når installationen ramte sin max vægt af affald, ville der blive 

startet musik og fest. Dermed skulle gæsterne sortere op mod et mål. Det er altså svært at sige, 

om denne event-tilgang til installationen, ville blive en succes eller ej.   
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På den anden side, er det også blevet nævnt i et par af interviewene, at der helst skulle komme 

en umiddelbar belønning lige så snart, man har sorteret affald i installationen (Bilag 3). Det 

blev udtalt, at det er en for lille belønning, at lyset lyser mere og mere. Den skal gøre noget 

mere opsigtsvækkende (Bilag 3).  Vi har dog, som Morten Münster nævnte, fået konteksten til 

at arbejde for en, hvilket vi har formået, ved at gøre installationen både festlig og æstetisk. 

Et indskud fra en af de interviewede lød på, at hvis designet gjorde affaldssortering til en 

indbyrdes konkurrence mellem de forskellige camps på campingområdet med en præmie til 

sidst, f.eks. kolde øl eller andet der relaterer til festivallivet, ville det motivere flere mennesker. 

Han mente ikke, at gæsterne og han selv ville være interesserede i det, hvis det blev til et stort 

projekt at affaldssortere. I stedet skulle der være nemt adgang til det, og campisterne skulle 

have mulighed for at tage affald med på vejen (Bilag 2).   

Vores design vil ikke være bemandet hele tiden, så et uheldigt henseende er risikoen for at 

festivalgængerne vil misbruge installationen. Det kunne f.eks. være at der bliver smidt affald, 

som ikke hører ind under kategorierne på sorteringens hullerne. Dermed bliver affaldet sorteret 

forkert, og vi ender igen med usorteret affald, der ikke kan genanvendes. Dette er før set, ved 

affaldssorteringsstationerne der allerede er på festivalen (Bilag 1). Det kunne også ske, at 

gæsterne smed helt andre ting end affald i. Ydermere skulle der altså stå nogle vagter og holde 

øje med installationen så længe den er åben, for at sikre sig at dette ikke ville ske. Men dette er 

desværre ikke en mulighed for os, ej heller at teste af, da festivalen som nævnt, ikke er før 

sommeren 2020. Vi skal dermed betro os de unge mennesker på festivalen, som vi sætter 

installationen nær.  

Alt i alt, har designet nogle gode og dårlige kvaliteter. Vores lysinstallationen giver hermed 

den enkelte bruger en æstetisk oplevelse som vil være med til at gøre de unge på festivalen 

opmærksom på affaldssortering på Roskilde Festival.  

Dog er det svært at komme med den fulde vurdering og virkning af vores design, før den er 

blevet implementeret på Roskilde Festival. 
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Diskussion  

Klimaforandringer – er det fup eller menneskeskabt? 

Vi har valgt at se klimaforandringerne i et bredere perspektiv, for at forstå en brøkdel af 

klimaforandringens kontroverser. Der er nemlig delte meninger mellem f.eks. verdens 

overhoveder, om klimaforandringerne overhovedet er en realitet. Vi har valgt at inddrage 

klimaforsker Michael Manns og klimafornægter Donald Trumps, USA's Præsident siden 2017, 

holdninger til emnet.  

Klimaforandringer er i dag et omtalt emne i det tyvende århundrede. Klimaet er i stor grad 

styret af drivhusgasser, som man kan finde i Jordens atmosfære, som holder på Solens varme, 

fortæller en analyse fra World Weather Attribution (WWA), som journalist Nina Ausum 

Agergaard skriver om (Agergaard, ”Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand”, 2018: 1). Uden 

drivhusgasserne til at holde på varmen ville Jorden være en frossen klode (Jakobsen, “Giver 

det overhovedet mening af sortere skrald?”, 2017) - men pga. drivhusgasser er Jordens 

gennemsnitstemperatur på 15 grader (Agergaard, “Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand” 

,2018: 2). De drivhusgasser vi kan finde i atmosfæren, kan f.eks. være CO2 (kuldioxid, som 

dannes ved forbrænding af fossile brændsler), CH4 (Methan, som dannes ved nedbrydning af 

organiske materialer i iltfattige miljøer, kommer f.eks. fra husdyr), N2O (lattergas, dannes ved 

nedbrydning og forbrænding af bio-materiale) og den menneskeskabte drivhusgas 

halocarbener, som b.la. bruges til isolering af køleskabe samt fryser og i rengøringsmidler 

(Nissen & Krogh-Pedersen, Experimentarium.dk, 2019). Disse drivhusgasser er gældende for 

at finde en god balance, for hvis koncentrationen af drivhusgasser er for store, fører det til 

temperaturstigninger og disse temperaturstigninger kan volde naturkatastrofer (Agergaard, 

“Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand” ,2018:2). Men er årsagerne til klimaforandringer 

menneskeskabte eller af naturlige årsager?  

En artikel fra Videnskab.dk skrevet af Nina Ausum Agergaard “Overblik: Det ved vi om 

klimaets tilstand” fortæller: “Menneskeskabt global opvarmning startede formentlig allerede 

for 180 år siden. Det opdagede et forskerhold, da de flere steder i verden registrerede 

klimasignaler i iskerner, træringe og koraller, der allesammen vidner om global opvarmning 

helt tilbage fra 1830’erne. At opvarmningen allerede på dette tidlige tidspunkt skyldes 

menneskeskabt drivhusgas-udledning, er den anerkendte amerikanske klimaforsker Michael 

Mann dog ikke helt enig i” (Agergaard, “Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand” ,2018:2).  
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Michael Mann medgiver, at klimaforandringerne sandsynligvis startede i 1800-tallet, men at 

det først er i 1900-tallet at de menneskabte klimaforandringer startede grundet kapitalismens 

CO2 udledning. (Steensen, Jyllands-posten, 2014).  CO2 som er den mest almindelige 

menneskeskabte drivhusgas, og er ansvarlig for 63% af den menneskeskabte globale 

opvarmning (ec.europa.eu, 2019). Michael Mann fik, sammen med to andre forskere, udgivet 

et indlæg i magasin Nature. Her blev der påstået, at klimaet på den nordlige halvkugle havde 

været konstant fra år 1000 indtil 1900-tallet, hvorefter temperaturen steg drastisk (Steensen, 

Jyllands-posten, 2014).  Det har været stort pres på politikerne til at skærpe reglerne omkring 

CO2, én af forgængerne er unge svenske Greta Thunberg, der som kun 16-årig fortaler for 

miljødebatten.  (Arp, Altinget.dk, 2019)  

Dog tror alle ikke på disse menneskeskabte klimaforandringer, en meget omtalt 

klimafornægter, den amerikanske præsident Donald Trump, fornægter den globale opvarmning 

(Agergaard, “Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand”, 2018:6). Trump har adskillelige 

gange offentliggjort og udtrykt sin mening om klimaforandringerne, selvom der er 97% 

enighed fra klimaforskere og videnskabelige artikler, at klimaforandringerne er skabt af 

mennesker (Agergaard, “Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand”, 2018:6). Trump mente i 

2012, at klimaforandringerne var et fupnummer søsat af Kina, fordi Kina ville udkonkurrere 

USA's produktion (Dyjak, dr.dk, 2018). Hertil gik USA ud af Paris-aftalen i november 2019 

(Vinkel, ekstrabladet.dk, 2019). Paris-aftalen blev indgået i 2015, med det formål, at 

temperaturen ikke skulle stige mere end to grader, og at bremse udledningen af drivhusgasser 

(Vinkel, ekstrabladet.dk, 2019).  Trump har siden 2017 b.la. skåret ned på miljøbeskyttelse i 

USA, og prioriteret militærbevægelsen. Siden da er udledningen af drivhusgasser steget med 

3,4%, hvilket er den største stigning siden 2010 (Bryant, information.dk, 2019). Selvom Trump 

forlod Paris-aftalen og nedprioriterede miljøbeskyttelsen, har han alligevel rykket på sin 

mening om klimaforandringerne, på trods han stadig er skeptisk overfor flertallet af 

klimaforskernes mening (Dyjak, dr.dk, 2018). I 2018 erkendte Trump, på tv-programmet “60-

Minutes” at klimaforandringerne altså ikke var fup, men et reelt problem (Dyjak, dr.dk, 2018). 

Trump fortæller i “60-Minutes”: “Jeg afviser ikke, at der er klimaforandringer. Men det kan 

meget vel ændre sig tilbage. Altså, vi snakker i løbet af millioner af år” (Dyjak, dr.dk, 2018).  

Trump fortsætter: “Jeg tror ikke, det er et svindelnummer. Men jeg ved ikke, om det Dyer 

menneskeskabt. Én ting ved jeg: Jeg kommer ikke til at give billioner af dollar. Jeg vil ikke tabe 

millionvis af job” (Dyjak, dr.dk, 2018).  
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Selvom Trump ikke tror klimaforandringerne er menneskeskabte, fortsætter han den 

traditionelle amerikanske masseproduktion (Dyjak, dr.dk, 2018).  Michael Manns 

kommenterer på CNN reportage om Trumps klimaholdning, kommentaren lyder således: ”Han 

er fastlåst i permanent, irreversibel skade på vores miljø gennem hans uansvarlige 

miljøpolitikker, herunder hans bestræbelser på at blokere for fremskridt med 

klimaforandringer… Når vi først går ud over de vigtigste vippepunkter - smeltning af de største 

isarker - er der ingen tilbagevenden.” (Mann, inquisitr.com, 2019). Michael Manns, og andre 

klimaforskere, forskning har altså ikke sat det store præg på Donald Trumps mening om 

klimaforandringerne.  

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, en af Roskilde Festival samarbejdspartnere, smider 

en dansker hvert år ca. 450 kilo affald ud, hvilket gør Danmark til et af de lande i Europa, som 

producerer mest affald pr. indbygger (DN.dk, 2013). Danskernes usorterede affald skaber 

hermed miljøproblemer (DN.dk, 2013). I dag bliver det meste af affaldet forbrændt på 

Danmarks 29 forbrændingsanlæg, her bliver affaldet omdannet til varme og el (DN.dk, 2013). 

Ifølge FN havde vi i august allerede opbrugt de råstoffer vi havde til rådighed (DN.dk, 2013). 

Klodens befolkning bruger omkring 1,75 gange flere ressourcer end hvad Jorden kan nå at 

genskabe på ét år. Hvilket betyder, at vi har et overforbrug af Jordens ressourcer, som vi 

mennesker er afhængige af (WWF.dk, 2019). For at klimaforandringerne ikke skal blive en 

miljømæssig katastrofe for fremtidige generationer, derfor skal vi skære ned på forbruget af 

olie, kul og fosfor (DN.dk, 2013). Dette kræver også, at vi bliver bedre til at genanvende 

affaldet. Metaller kan f.eks. blive genanvendt til andre produkter, så som gryder (affald.dk, 

2013), plastik kan blive genanvendt til plastikbæreposer, affaldsposer, emballage, 

soveposefyld osv. (affald.dk, 2013) og pap kan blive genanvendt til nyt pap (affald.dk, 2013). 

Når vi genbruger, samt affaldssorterer, sparer vi en masse energi på at lave materialerne fra 

bunden.  

Men giver det mening på længere sigt at affaldssortere og genanvende? I en artikel fra 

Videnskab.dk stiller læseren Jacob Skovgaard Jensen spørgsmålet om, at der skal gøres mere 

plads under køkkenvasken til at affaldssortere, da dette er politisk korrekt – men er der 

overhovedet et belæg for at affaldssortering giver mening? (Jakobsen, Videnskab.dk, 2017). 

Dette spørgsmål svarer professor og ekspert i affaldssortering Thomas Fruergaard Astrup på. 

Han pointerer at, dét som forskerne gør, det er at se på hele kæden. Fra når affaldet opstår i 

husholdningen, til det bliver hentet af skraldebiler, til det sorteres og bearbejdet til det endelige 

genbrugsmateriale, som så ryger tilbage i kredsløbet (Jakobsen, Videnskab.dk, 2017).  
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Astrup forklarer yderligere: “ Vi fokuserer på det miljømæssige i det. Miljøgevinsten ligger 

dér, at dels sparer man noget andet råmateriale, og dels bruger man mindre energi end ved at 

lave nyt´´ (Jakobsen, Videnskab.dk, 2017). Dette handler om at bevare de allerede produceret 

ressourcer og reducere produktionen af nye råmaterialer (Jakobsen, Videnskab.dk, 2017).  

Læser af Videnskab.dk, Jacob Skovgaard Jensen, stillede også spørgsmålet om, hvad der ville 

ske, hvis f.eks. en aluminiumplade kom ned i plastiks sorteringen. Hvorefter svaret lød fra 

Astrup og Lubben, at jo renere fraktioner des bedre, og jo bedre kvalitet jo bedre pris kan man 

få for råstofmaterialet (Jakobsen, Videnskab.dk, 2017). Karen Lübben, som er projektleder ved 

AffaldVarme Aarhus, fortæller også: “Med en stigende levestandard og befolkningstilvækst i 

verden er det ikke kun sund fornuft, men det er også en nødvendighed, at vi genanvender 

ressourcerne i affaldet. Fremstilling af plast, aluminium, papir med mere er forbundet med et 

stort energiforbrug, og ved at genanvende materialerne spares meget energi og dermed CO2-

udledning" (Jakobsen, Videnskab.dk, 2017). Ved denne kommentar kan vi konkludere, at ved 

genanvendelse af materialerne, sparer vi en masse energi og Jorden for CO2 udledning. Derfor 

har genanvendelse, samt affaldssortering, en positiv effekt på klimaet, og vil reducere de 

forhøjede klimaforandringer. 

Skal æstetik prioriteres i samfundet? 

Vores design vil ikke, på længere sigt, påvirke resten af Jorden. Men måske være en katalysator 

i en bedre retning af affaldssortering, eller rettere på Roskilde Festival. Vi ønsker at inspirere 

festivalgængerne til at affaldssortere på festivalen, og et håb om, at de vil tage inspirationen 

med i husholdningen. Æstetik spiller ind over dette, og vores design, som en måde at give 

samfundet en mere positivt æstetisk oplevelse af affaldssortering. Hvis politikerne giver mere 

anerkendelse og prioritere det højere i samfundet kan det være der kommer løsninger, vi ikke 

har set før. (Knudsen, Berlingske.dk, 2019) 

Det er videnskabeligt bevist at skønhed eller æstetik, kan være et vigtigt aspekt til at forbedre 

samfundet, altså den måde hvorpå indbyggerne oplever deres gængse hverdag i byen, som de 

bor i (Kurzgezagt, 2018). Kurzgezagt forklarer i videoen om, at mennesket allerede fra dets 

oprindelse, altid har været fascinerede af smukke ting. En af de effekter forskerne bruger som 

bevis, er menneskers tiltrækning til symmetri - som vi opfatter som smukt. Da mennesker 

dengang endnu ikke var ligeså udviklede som vi er i dag, havde deres miljø en stor betydning. 

Hvis et træ, plante eller f.eks. et dyr var symmetrisk, betød det, at det var sundt og frisk. 
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Derimod, hvis en plante var døende, ville nogle af bladene være faldet af og den ville 

forekomme asymmetrisk. Symmetri var altså lig med overlevelse og sunde omgivelser for lang 

tid siden (Kurzgezagt, 2018). Deraf kommer menneskers tiltrækning til det æstetiske.  

Det er derfor også oplagt, at lave flere æstetiske tiltag i byerne. Men når æstetik bliver brugt til 

at belyse eller dække over et samfundsmæssigt problem, er det kun naturligt at der vil være 

delte meninger til det. 

Christiana Wilson, direktør for Art Week, mener at ”… kunstnere fortolker den omverden, de 

lever i, og omsætter det til et visuelt og æstetisk materiale, som man både kan blive utroligt 

glad og utroligt indsigtsfuld af at se på.” (Sauntved, Berlingske.dk, 2018) Hun håber, at kunst 

får større anerkendelse fra politikkerne, da det indtil nu ikke er blevet prioriteret. Derfor er det 

svært for den almene borger at danne sig et overblik over hvad kunst og æstetik præcist 

indeholder. De senere år der kommet mere fokus på æstetik og kunst på skoler, i byrum og 

hospitaler (Sauntved, Berlingske.dk, 2018). Dette har været med til at give kunstnere flere 

muligheder for at skabe kunst som borgere har kunnet relatere til.  

Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder ved Arkitektskolen KDAK, fortæller i en artikel på 

Berlingske.dk, 2019; ”Æstetik er central for mennesker, for deres velbefindende, identitet og 

tilhørsforhold, og hvis vi udelukkende satsede på bæredygtighed frem for æstetik, ville vi ende 

med tekniske løsninger der ikke understøttede vores kultur – og som ingen frivilligt ville 

vælge.” (Knudsen, Berlingske.dk, 2019). Knudsen pointerer også vigtigheden af æstetisk i 

forbindelse med arkitektur og byrum. Han lægger vægt på at æstetik er en vigtig del af vores 

kultur og måden vil vælger at løse problemer og lave nye design på. Derudover er det 

videnskabeligt bevist, at æstetik har en positiv effekt på mennesket, dette kaldes neuroæstetik. 

Neuroæstetik er en blanding af neurobiologi, æstetisk forskning og eksperimentel psykologi, 

og er med til at bevise æstetikkens påvirkning af hjernen. Det er bevist at når individet får en 

æstetisk oplevelse, påvirker det centralnervesystemet (O., Lauring & Clasen, 2010). Den 

æstetiske oplevelse påvirker helt præcist hjernens dopamin signalveje, disse signalveje er de 

samme, som bliver påvirket under sex, eller når man skal spise god mad (O. Lauring & Clasen, 

2010). Det kunne muligvis gøre flere mennesker generelt gladere i hverdagen, hvis byen var 

præget af flere positive æstetiske tiltag.  
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Terrorsikring i storbyer som København, er en vigtig del af byplanlægningen, som refererer 

tilbage til Jakob Brandtberg Knudsens argument. I et debatindlæg af Morten Andreasen, 

Koncernchef i Perimeter Protection Group, fra Altinget udgivet i 2018 navngivet ”Dansk 

terrorsikring er gået fra sjusket til effektiv” vægtes måden betonklodserne er forklædt eller 

udsmykket på en måde der fjerner fokus fra truslen de skal beskytte os mod. ”Pullerter kan 

forklædes som bænke, cykelstativer, potteplanter og meget andet, så de er med til at skabe liv 

i byrummet – uden at vi konstant skal mindes om terrortruslen.” (Andreasen, Altinget, 2018). 

Her pointeres det den måde kunsten og æstetikken har gavnet samfundet rent praktisk. Der kan 

argumenteres for, at kunsten og æstetikken har været med til at give borgerne deres hverdagsliv 

tilbage og har fjernet en del af de bekymringer, der ellers associeres med terrorsikring. Dette 

er ikke ensbetydende med, at borgerne oplever en falsk form for tryghed, da videreudviklingen 

af terrorsikring optimeres hele tiden. (Andreasen, Altinget, 2018) 

Omvendt mener Uwe Max Jensen, performancekunster og debattør, i en artikel fra Århus 

Skrifttidende i 2017, at vi ikke bør udsmykke de betonklodser der bliver brugt til at beskytte 

os mod terror. Han mener, at betonklodserne bør være grimme, da hvis de bliver æstetisk flotte 

er det det samme som at acceptere at vi lever i et samfund hvor man skal være bange for terror 

og på den måde bliver terror en ”hverdagsting”. ”Når vi forskønner betonelementerne og gør 

dem til samtalebænke og reklamesøjler, giver vi som samfund terrorsikringen en permanent 

karakter, og vi opgiver dermed helt konkret håbet om, at terrortruslen og terrorsikringen er en 

forbigående fase, der indenfor overskuelig tid kan afløses af mere fredelige tilstande.” (Jensen, 

Århus Skrifttidende, 2017) 

Dog er det vigtigt at pointere, at det problem vi forsøger at løse med affaldssortering, ikke er 

en trussel mod samfundet. I hvert fald ikke i samme grad. Derudover kan man argumentere for, 

at hvis der ikke bliver affaldssorteret bliver klimaet forværret, og derved går vi en utilregnelig 

tid i verden og samfundet i møde. Det vi ønsker ved designet, er at brugerne skal få en positiv 

æstetisk oplevelse i forbindelse med brugen af lysinstallationen.  

I projektet arbejdes der med en designløsning, der både skal løse det praktiske problem omkring 

affaldssorterting på Roskilde Festival, men også de æstetiske egenskaber og virkemidler 

designet indeholder for at gøre de unge opmærksom på affaldssortering. Det er ifølge Jakob 

Brandtberg Knudsen en af de rigtige måder at løse et problem på (Knudsen, Berlingske.dk, 

2019).  
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Æstetik er en stor del af vores kultur og samfund, derfor giver det god mening, når man designer 

nye (fysiske) løsninger at implementere æstetisk som en egenskab. (Knudsen, Berlingske.dk, 

2019) 

Æstetik er en måde at formidle de samfundsproblematikker, vi står overfor i dag. Ved at 

implementere positive æstetiske oplevelser på festivaler, så vel som byrum inddrages brugeren 

på en måde der appellerer til deres følelser. De vil blive mere tilbøjelige til at tage imod ændring 

i samfundet, uanset om det gælder affaldssortering, terrorsikring eller andre problematikker vi 

står overfor i dagens verden (Kurzgesagt, 2018) 

Der er mange eksperimenter lavet med henblik på at bevise at æstetik/skønhed, har en positiv 

indvirkning på mennesket. F.eks. er det blevet bevist, at hvis mennesket omgiver sig selv med 

skønhed, bliver vi gladere, det gør vores kognitive funktion bedre og vi bliver i bedre humør 

(Kurzgesagt, 2018). Det er altså helt essentielt at inkorporere flere positive æstetiske 

installationer i samfundet, og hvis installationen samtidig kan bruges produktivt, f.eks. ligesom 

et affaldssorteringssystem, en bænk eller grå beton overflade på et lejlighedskompleks.  

 

Samtidig kan forskerne se, at kedelige overflader, såsom beton lejligheder, som der er blevet 

bygget mange af efterhånden, kan have en tendens til at gøre individet ukomfortabel og føle 

sig uinspireret. Disse effekter er forbundet med forøget hjerterytme og stres (Kurzgesagt, 

2018). Det kan altså være utrolig vigtigt at gøre den by man bor i mere æstetisk tiltrækkende, 

da det kan have mange positive effekter på mennesket, og samtidig have negativ effekt, hvis 

det “omvendte” bliver gjort.  Det er dog en tendens, at der ses flere og flere store grå, hvide og 

sorte bygninger skyde op overalt. For eksempel skriver Jep loft, formand for arkitekturoprøret, 

i sit debatindlæg, Her er mit bud på de 10 ødelæggelser af dansk bymiljø, om nybyggeri der er 

en blanding uæstetisk, kedeligt og ligefrem dysfunktionelt byggeri.  De bygninger han nævner, 

er ofte betonbyggerier (Loft, 2019, Politikenbyrum.dk). Det lader altså til, at æstetikken ikke 

bliver prioriteret. Men på den anden side siger Holger Dahl fra Berlingske, at vi ikke burde se 

ondt på beton, men i stedet sætte pris på dens uopslidelighed. Han mener den er praktisk og 

billig og burde bruges mere (Dahl & Holger, 2019). Han vægter pengene højere end skønhed.  
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Kurzgezagt inddrager i deres video resultaterne fra et spørgeskema, der omhandler, hvor meget 

det betyder for mennesker og deres generelle glæde, om deres by er smuk. Her scorede en flot 

by højere end f.eks. renhed og sikkerhed (Kurzgesagt, 2018). Mennesket vægter altså selv 

æstetisk skønhed meget højt på deres liste, og det burde også blive prioriteret højere i 

samfundet. 

På baggrund af de forskellige argumenter kan man konkludere, at æstetik er en stor del af vores 

samfund og kultur. Det er en del af den måde vi planlægger og designer vores liv og det 

omliggende samfund. Derudover er det dog vigtigt at være opmærksom på de 

samfundsmæssige problemer, der ligger til grund for bestemte design i samfundet og i byrum. 

Vi må ikke lade os blinde af de positive æstetiske egenskaber og derved glemme de reelle 

problematikker og føle os for tilpassede, når der altid er plads til forbedring. Det er dog stadig 

vigtigt at inddrage æstetik i byplanlægningsovervejelserne, da det har en reel og positiv effekt 

på menneskets generelle grundstemning. 

Konklusion  

 

Ud fra de interviews vi har foretaget med unge festivalgængere og en repræsentant fra Roskilde 

Festival, er det tydeligt, at der er en problematik med henkastet affald på festivalen, uden at der 

findes en nem og simpel løsning. Både Roskilde Festivals organisation og de gæster der 

besøger festivalen, ønsker at festivalen var mere renlig, men begge parter oplever at der er 

konflikt mellem dette, og den kultur og mentalitet der indtager, når festivalsugen begynder. 

Den normaliserede alkoholkultur og chancen for at kunne slippe hverdagens tøjler, i form af 

regler og rigide samfundsmønstre, mindsker festivalgængernes engagement i at rydde op efter 

sig selv og affaldssortere.   

 

For at komme denne udfordring til livs har vores designløsning fokus på adfærdsdesign, der 

har til hensigt at gøre det sjovt og interaktivt at affaldssortere på festivalen under disse specielle 

kulturelle forudsætninger. Vi kan konkludere, at vi korrekt har anvendt flere forskellige af 

Morten Münsters adfærdsdesigns metoder. Vi opdagede dog stadigvæk nogle mangler, der kan 

påvirke vores designløsnings påvirkning af modtageren. Alt i alt har vi dog formået at bruge 

metoderne effektivt, ved f.eks. at anvende konteksten til vores fordel og dermed få designet til 

at tiltale system 1.  
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Vi forventer, at denne anderledes tilgang til affaldssortering, kombineret med det informative 

aspekt i vores design, vil være med til sætte et større fokus på problematikken og kan derfor 

konkludere, at vi ud fra vores interviews kan se, at vores lysinstallation vil have en mulig 

positiv påvirkning på at affaldssortering i disse rammer. 

På baggrund af æstetik teori af Noel Carroll og Allan H. Goldmann er vi kommet frem til et 

design af en lysinstallation, der besidder positive æstetiske egenskaber. Carroll beskriver en 

æstetisk oplevelse, som en oplevelse af æstetiske egenskaber (Carroll, 2015:171), og vi har 

derfor inkorporeret de æstetiske egenskaber, som Allan Goldmann definerer i ”A Companion 

to Aesthetics” i vores design. Designet, der drager inspiration fra kunstudstillingen Gleaming 

Lights of the Souls på Louisiana, besidder alle otte æstetiske egenskaber, som Allan Goldmann 

beskriver. Vi kan derfor, ud fra Noel Carrolls udsagn om æstetiske egenskaber, argumentere 

for at vores design, i henhold til æstetik teori, besidder positive æstetiske egenskaber. Dette er 

dog med forbehold for at de festivalgængere, der interagerer med vores design selv oplever 

disse æstetiske egenskaber.  

Deraf konkluderer vi ud fra vores interviews og analyse, at det er muligt at lave en positiv 

æstetisk lysinstallation, ved brug af Arduino, men da vi ikke kan teste vores design på Roskilde 

Festival, er det endnu uvist, til trods for positiv feedback fra vores interviews, om denne 

lysinstallation kan skabe en reel ændring i den affaldskultur, der finder sted under festivalen.  
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