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Abstract 

This is a third semester project written in the Bachelor Study Programme in Humanities and 

Technology. Our interest was to investigate the potential of circular plastic consumption in 

Denmark. The focus of the project can be summarized in the following question: 

What role does the communication of knowledge play in the transition towards recycling of 

household waste? 

To investigate the issue, we interviewed a series of relevant actors, including recycling 

professionals, private and municipal partnership facilitators, and a representant from an 

environmental NGO. The study showed that the challenges regarding the transition are 

extensive and diverse. We have narrowed our focus to the communication of knowledge, as 

wrong or inadequate information about plastic seems to be one of the primary barriers that 

inhibits the transition to a circular system. 

Our analysis suggests that the forces driving change in the plastic industry are stronger than 

ever, due to environmental crisis and rising demand from consumers. This leads to ‘quick fixes’ 

that might appear sustainable but do not address the actual environmental challenges of plastic 

use. It is necessary to replace individual, spontaneous solutions with a well-coordinated effort 

among all the relevant actors. Creating a streamlined vision that is supported by both industry, 

policy makers and consumers requires strong cross sectoral partnerships. 

We conclude that the success of these partnerships depends on the development of a 

standardized methodology for passing on knowledge to all other actors. Only if true and 

comprehensive knowledge is shared by all stakeholders is it possible to establish a common 

vision for a circular plastic economy.  
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Kapitel 1 – Indledning 

Problemfelt  

Plast er et smart materiale med mange gode kvaliteter. Det er både billigt, let og stærkt og kan 

sammensættes på forskellige måder til at opnå meget specifikke krav. Plast benyttes som 

materiale til at lave tøj, elektronik, biler, møbler og industrimaskiner og som emballage får 

plast vores fødevarer til at holde længere. Kort sagt har plast et utal af anvendelsesmuligheder 

og har på mange måder forandret menneskets liv til det bedre. Men produktionen har en enorm 

miljømæssig slagside. Det skyldes dels at plast er baseret på råolie, som under udvinding og 

raffinering har en stor klimabelastning. Dertil er der meget plast, som ender i naturen med store 

konsekvenser for planter og dyreliv. Der arbejdes derfor strategisk med at omstille vores 

produktion og forbrug af plast i EU, så det følger principperne fra cirkulær økonomi. Det vil 

sige, at vi skal bruge plast smartere og opfatte brugt plast som en ressource snarere end affald. 

(Regeringen, 2018, pp. 6-8)  

Trods de politiske intentioner, er der imidlertid mange barrierer, der hæmmer muligheden for 

genanvendelse. For det første, er der på nuværende tidspunkt ikke værdi nok i genanvendt plast 

til at etablere en fornuftig forretningsmodel. I moderne forbrændingsanlæg – som dem vi har i 

Danmark – er der flere penge i at brænde plasten og sælge energien, end der er i at oparbejde 

et regenerat og afsætte det på det fri marked. Der er således brug for politisk styring, så man 

sikrer et økonomisk incitament for øget genanvendelse. De politiske tiltag skal både komme 

fra EU og statslig side, men det er kompliceret at sammensætte den politik, som bedst fremmer 

den ønskede udvikling. På den ene side kan der siges, at den private sektor har den 

investeringskraft og innovationspotentiale, som det kræver at skabe de nye løsninger. Omvendt 

er private virksomheder alene drevet af økonomiske interesser, hvor de i kommuner også har 

de forpligtende klimamål for øje – og dermed kan tage de beslutninger der ikke giver mest 

profit men mest klimahensyn (Plastindustrien, n.d., G). 

Ikke alene forbrugerne men også de producerende virksomheder mangler viden om hvordan 

plastaffald skal håndteres. Det kommer til udtryk i produkter, som ikke er designet til 

genanvendelse. De er konstrueret på en måde, der gør det svært eller umuligt at adskille 

produktet i ensartede komponenter, og selv simple plastprodukter som flasker, kan være sat 

sammen af forskellige plasttyper, der ikke kan genanvendes sammen. Der er blevet udviklet 

sorteringsanlæg, som kan genkende og sortere de forskellige plasttyper fra hinanden, men det 
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kræver højteknologiske anlæg at håndtere de forskelligartede plasttyper, der findes i det 

usorterede plast. Således kan det anskues at den nuværende teknologi vi har til rådighed i 

Danmark, står i vejen for genanvendelse af plast (Miljø- og fødevareministeriet, 2017). 

Ydermere er det i dag en kommunal opgave at facilitere sortering og genanvendelse, men i 

Danmark har vi vidt forskellige måder at sortere på i de forskellige kommuner (Plastindustrien, 

n.d., G). Efterhånden som teknologi og infrastruktur ændrer sig, forandres også hvordan der 

sorteres i hver enkelt kommune. Det kan skabe stor forvirring hos borgerne, og den manglende 

vidensformidling kan hæmme overgangen til genanvendelse af plast. 

Med de aktuelle klimaforandringer og ressourceknapheden verden står overfor i dag, er der 

behov for et opgør med den konventionelle værdikæde, som arbejder med en lineær produktion 

og forbrug af plast. Vi vil undersøge hvad der styrer den systemiske omstilling til et cirkulært 

forbrug af husholdningsplast i Danmark, og i særdeleshed hvilken rolle vidensformidling 

spiller i overgangen til det nye. Projektets fokus er sammenfattet i følgende 

problemformulering: 

Hvilken rolle spiller vidensformidling i overgangen til genanvendelse af husholdningsplast? 

 

Denne problemformulering vil vi i forsøge at besvare ved hjælp af disse arbejdsspørgsmål:  

- Hvad er plast og hvorfor er det en miljømæssig problematik?  

- Hvilke tekniske udfordringer hæmmer genanvendelse af husholdningsplast?  

- Hvordan kan den danske plastindustri anskues som et socioteknisk system?  

- Hvordan kan vidensformidling påvirke et aktørsamarbejde, som arbejder for øget 

plastgenanvendelse? 

Opsummering af rapporten 

I dette projekt undersøger vi gennem kvalitative interviews med en række af industriens 

aktører, hvad der driver omstillingen af husholdningsplast i Danmark til en cirkulær model. 

Ved brug af teorien om sociotekniske systemer argumenterer vi for, at den aktuelle klima- og 

miljøudfordring er så massiv, at den presser plastindustrien til at implementere hurtige 

løsninger for at tilfredsstille forbrugerne, snarere end at løse den egentlige problematik. 

Ligeledes argumenterer vi for, at en helhedsorienteret systemtransition er afhængig af, at der 

etableres stærke, tværsektorielle samarbejder, som får etableret en standardiseret metode for 
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vidensdeling. Således får alle aktører adgang til en fælles viden, som er afgørende for at 

definere og arbejde mod ét fælles mål.   

Motivation 

Motivationen for vores valg af forskningsfelt stammer fra vores fælles interesse i miljø og 

bæredygtighed. Både på personligt og fagligt niveau, har vi en fælles interesse for at undersøge 

miljø- og klimamæssige problematikker. Vi har valgt et emne inden for plast med fokus på 

genanvendelse, da det er en aktuel problematik og et vidensfelt vi alle gerne vil lære mere om. 

Plast er et materiale som vi mennesker ofte støder på i hverdagen. Plast indgår i vores ejendele, 

som emballage til vores fødevarer, køkkenredskaber, computere etc.  Der er ofte stor kritik af 

plast i den offentlige debat, samtidig med at det er et materiale alle samfundets borgere nyder 

godt af. Det er et spændende paradoks, som vi ønskede et mere nuanceret perspektiv på. Helt 

at stoppe produktionen af plast, vil vi mene, er et utopisk bud på en løsning, da produktionen 

og forbruget er afgørende for velfærden i størstedelen  af verden. Derfor synes vi, at det er 

interessant at undersøge, hvor i samfundet der ellers kan skabes ændringer og findes løsninger. 

Løsninger som vil skabe mulighed for, at plast kan benyttes og ses som et smart materiale, som 

ikke skaber problematikker. Plast er et godt materiale og vil derfor også være svær at erstatte, 

derfor fokusere vi i projektgruppen på genanvendelse af plast, da vi indtil videre mener det kan 

være et godt bud på en bæredygtig løsning. Vi ved også at denne plastproblematik ikke kun 

indgår i tekniske eller naturvidenskabelige relationer, samfundet spiller også en væsentlig rolle. 

Derfor har vi valgt, at sætte spørgsmålstegn til de eksisterende systemer og dets forhold til 

plast, med henblik på genanvendelse. Vores motivation for projektet er at indsamle viden om 

eksisterende praksisser og overgangen til et cirkulært forbrug af plast. Vi håber det kan bidrage 

med ny viden til felten om genanvendelse af plast.  

Begrebsafklaring 

Husholdningsplast: Med husholdningsplast mener vi de produkter der af borgerne sorteres 

som plast i hjemmet. Det er typisk emballage fra fødevarer og brugsprodukter, men kan også 

være andre udsmidte plastprodukter, som eksempelvis drikkedunke, nøgleringe og lignende.   

Plastindustrien: Plastindustrien er et tilbagevende begreb i projektet og når der refereres til 

plastindustrien, betyder det alle de aktører, der er involveret i produktion og genanvendelse af 
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plast. Ikke at forveksle med Plastindustrien som interesseorganisation, som også forekommer 

i rapporten. 

Genanvendelse: Genanvendelse er et gennemgående tema for vores projekt, derfor mener vi 

det er godt at få klarlagt hvad det indebærer i dette projekt. Genanvendelse er en større proces 

hvor brugt plast omdannes til nye produkter.  

Afgrænsning  

Plast er et materiale, der bliver brugt i hele verden, derfor er plast problematikken også global. 

I Danmark er vi så småt begyndt at se en fremgang i forhold til genanvendelse, men Danmark 

alene kommer ikke til at ændre på verdens samlede plastikproblem. Problemet er internationalt 

og derfor er løsningerne også nødt til at være internationale. Vi har alligevel valgt at afgrænse 

vores fokus til Danmark og forholde os til problematikken i vores lokale kontekst.  

Udover at plast er et internationalt problem, så er plast også en problemstilling med mange 

facetter. Efter at have dykket ned i emnet, har vi fundet antydninger af mange problemstillinger, 

som også kunne have været vores fokus i projektet. Det viste sig hurtigt at være mange 

økonomiske aspekter, som også vil blive belyst, men det er ikke direkte fokus for projektet. 

Derudover kunne vi have valgt at kommer ind på forbrugskultur, ”køb og smid væk”, der også 

kan linkes til plastproblematikken, men det er heller ikke et fokuspunkt i projektet. Politisk 

regulering fra EU og statsligt niveau er også et meget afgørende element. Vi har belyst udvalgte 

aspekter, men afholdt os fra at dykke ned i konsekvenserne af politiske tiltag som eksempelvis 

producentansvaret på emballage, der implementeres i 2025.  

Plast er et teknisk materiale, og derfor belyses de tekniske virkemidler der er til rådighed inden 

for genanvendelse og sortering af plast,  men vi afgrænser os til mekanisk sortering og 

genanvendelse af husholdningsplast. Ellers kunne vi også have drejet vores fokus ind på helt 

nye teknologier, der kun er ved at træde frem i rampelyset. Her findes både biobaseret plast, 

komposterbar plast og kemisk genanvendelse. Nogle af disse afgrænsninger har vi valgt, i takt 

med at vi er blevet klogere på plastproblematikken.  

Der er også afgrænsninger i projektet, som vi valgte tidligt i processen. Vi har afgrænset os til 

sortering og genanvendelse af husholdnings plast i Danmark. Det kunne også have været 

industri affald, men det er et fravalg. Vi kunne have afgrænset os til de tekniske aspekter af 
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problemstillingen, men vi har valgt at fokusere på vidensformidlingen imellem aktørerne i det 

sociotekniske system. 

Semesterbinding 

Projektet er forankret i Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). STS dimensionen har 

blandt andet sit fokus på samfundets, virksomheders og det enkelte subjekts påvirkning af 

teknologiudviklingen. Denne dimension giver en værktøjskasse af metoder og teorier, der kan 

overskueliggøre samfundets påvirkning af teknologiudviklingen. Det vil i dette projekt særligt 

komme til udtryk ved brugen af teorien om transition af sociotekniske systemer og diverse 

interviews med aktører i værdikæden fra plastindustrien. Dette vil danne det primære grundlag 

for besvarelsen af problemformuleringen. Projektets fokus på hvilken rolle vidensformidling 

spiller i overgangen til genanvendelse af husholdningsplast. Denne tilgang rækker i sig selv 

langt ind i STS dimensionen. Vi mener ydermere at det er vigtigt at forstå de teknologiske 

virkemidler der er i spil inden for genanvendelse af plast. Derfor er vores valg af 

semesterbinding Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

Ved at inddrage TSA i projektet vil vores tilegnede viden på plast og genanvendelse, rent 

teknisk, også give os en begrebsramme, der kan se udover teknologien plast og teknologiske 

virkemidler til sortering og genanvendelse. Det gør TSA eksempelvis ved at tillade 

teknologiske artefakter at være en aktør, inden for det system teknologien arbejder indenfor. 

På den måde kan vi se hvad der kan lade sig gøre rent teknisk og hvordan teknologiske 

virkemidler påvirker samfundets håndtering af plast. På den måde kobler TSA sig godt til 

forankringen i STS, da projektet, med en forståelse for hvad der teknisk kan lade sig gøre, også 

kan se på det omkringliggende system, altså vores samfund.  
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Kapitel 2 – Redegørelse 

Følgende afsnit tegner først et billede af plastens plads i vores samfund og beskriver hvorfor 

plast er en miljø- og klimamæssig udfordring. Der gøres efterfølgende rede for principperne i 

cirkulær økonomi, som ofte fremhæves, som en nødvendig tilgang til at løse 

plastproblematikken. Cirkulær økonomi danner rammen for meget af den lovgivning, der 

vedtages om plast, hvilket ligeledes vil blive behandlet i afsnittet. Afslutningsvis bliver der 

gået i dybden med forskellige plasttyper og deres kemiske struktur, da den tekniske indsigt i 

produktet er nødvendig for senere at kunne vurdere nogle af de teknologiske udfordringer, der 

står i vejen for øget genanvendelse.  

Plastikkens rolle i samfundet  

Mennesket drager stort nytte af plastik, da det er et godt materiale, med mange gode 

egenskaber. Men i takt med at det produceres billigt, og bliver udvundet gennem de fossile 

brændsler, har plast bidraget til de aktuelle klimaforandringer jorden står overfor i dag. Plast 

er et dominerende materiale, som efter anden verdenskrig virkelig fandt vej ind i 

vores  hverdagsprodukter, hvorpå produktionen steg  og stadig er stigende. Hvis den nuværende 

plastproduktion og håndtering af materialet fortsætter i dette tempo, er der potentielt omkring 

12 milliarder tons plastik, der vil ende med at udledes i vores natur (Verdensnaturfonden, n.d.). 

Det kan ses som et grundlæggende miljøproblem, at vi mennesker ikke håndteret plasten 

ordentligt. 

Hvert år udledes der omkring 8-10 millioner tons af plast i vores verdenshave 

(Verdensnaturfonden, n.d.). Plasten skader de økosystemer omkring og påvirker 

biodiversiteten. Dyr forveksler plasten med føde, som resulterer i at de enten dør af sult, grundet 

en falsk mæthedsfølelse eller at de bliver kvalt i plastikken. Ydermere tiltrækker plast i havene 

giftige kemikalier til sig, da plast fungerer som en svamp, der suger kemikalier til sig (Åbo, 

Bilag 3). Det kan betyde at havdyrene spiser den giftige plast og hvis det havdyr så ender med 

at blive fanget og spist af et menneske, så havner de giftige kemikalier i den menneskelige 

krop. 

Derudover kan plast i naturen kvæle vores planter og tilstoppe vandløb, der også påvirker vores 

økosystemer (Plastic Change, 2019). Ydermere er selve produktionen af plast også skadelig for 

vores planet. I rapporten “Plastic & Climate – the hidden costs of a plastic planet”, 
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dokumenteres hvor stor en rolle plast egentlig har inden for udledning af drivhusgas til vores 

atmosfære. Det belyses at udledningen af drivhusgasser sker på hvert stadie af plastens levetid. 

Både fra udvindingen og transporten af de fossile brændsler, til de primære råmaterialer, 

raffinering og fremstilling af plasten. Ydermere bliver der også udledt ved affaldshåndterings 

stadiet og ved plastikkens indtræden i miljøet (GESAMP, 2015). I rapporten anslås det, at over 

99 procent af al plast stammer fra de fossile brændsler, som vi ved udleder drivhusgasser til 

vores atmosfære og spiller en væsentlig rolle i klimaforandringernes problematikker 

(GESAMP, 2015). 

Fossile brændsler er en ikke fornybar ikke fornybar  ressource, hvilket indebærer, at den 

samlede mængde vi har til rådighed, falder imens vi bruger det. Siden plast er et så dominerende 

et materiale i idag, er det utopi at efterspørgslen og produktionen skulle forsvinde. Derfor må 

der sigtes efter alternative løsninger, samt bæredygtige retningslinjer for brugen af vores 

ressourcer, så det ikke bidrager til de aktuelle klimaforandringer. 

I det moderne samfund hersker en produktions- og forbrugskultur. Denne produktions- og 

forbrugskultur omtales sommetider som “producer – forbrug – smid væk” – kulturen, eller den 

Lineære Økonomiske produktions- og forbrugskultur. Hvad der karakteriserer denne 

produktions- og forbrugskultur er, at man ikke indtænker ressourcerne i et cirkulært kredsløb, 

men i stedet lader ressourcerne gå fra a til z, og når ressourcerne når til z, bliver ressourcerne 

anset for og behandlet som affald. Denne produktions- og forbrugskultur udtømmer naturens 

ressourcer og skaber store klima og miljømæssige udfordringer (mst.dk, n.d). 

Som alternativ til den lineære forbrugs model, findes der andre modeller for et bæredygtigt 

forbrug og håndtering af ressourcer. Her findes blandt andet cirkulær økonomi, der kan give et 

ideal for hvordan vi skal bruge vores ressourcer. 

Cirkulær Økonomi 

Cirkulær Økonomi handler om at skabe en produktions- og forbrugskultur hvor man genbruger 

og udnytter ressourcer. Tanken om Cirkulær Økonomi er inspireret af naturens cyklus. Ser man 

på et naturligt økosystem, såsom en skov, vil man se en værdikæde der fra naturens side, 

gennem millioner af års udvikling og perfektionering, er blevet optimeret på en sådan måde, at 

ingen ressourcer går til spilde. En bille spiser plantevækst. Denne bille bliver spist af en fugl, 

der bliver spist af en ræv. Ræven dør på et tidspunkt og den krop nedbrydes af mindre 
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organismer og bakterier og ender med at give næring til planteliv på skoven jordbund. På denne 

måde forlader ingen ressourcer systemet (Lacy & Rutqvist, 2015). 

Cirkulær Økonomi er et opgør med den lineære produktions- og forbrugskultur. Når man taler 

om implementeringen af Cirkulær Økonomi, handler det om at man skal ændre den lineære 

produktions- og forbrugskultur i en retning hvor værdikæden ikke slutter når ressourcerne når 

til enden af kæden. I stedet bør man anse, hvad der ifølge den lineære produktions- og 

forbrugskultur anses for affald, for sekundære ressourcer. Disse ressourcer skal tilbageføres i 

værdikæden og behandles og benyttes på en sådan måde, at ressourcespild holde på et absolut 

minimum (Ibid). 

Ydermere er tanken om Cirkulær Økonomi inspireret af Cradle to Cradle-tankegangen. Denne 

tanke handler om at der i designfasen, hvor produktet bliver udviklet, indtænkes at det er et 

produkt som skal kunne indgå i et cirkulært kredsløb. Cradle to Cradle inspirerede produkter 

er altså designet på en  måde hvor de kan genanvendes og ressourcerne herefter  kan indgå i et 

cirkulært kredsløb (Braungart & McDonough, 2002). Cirkulær Økonomi er også en tankegang 

der bliver benyttet i eksempelvis EU’s affaldsrammedirektiv (Den Europæiske Unions 

Tidende, 2018). 

Politik og regulering 

Som sagt er cirkulær økonomi også det ideal der i stigende grad tilstræbes i lovgivningen 

omkring produktionsmetoder. Det kommer blandt andet til udtryk gennem EU's 

affaldsrammedirektiv, der i 2018 vedtog en del ændringer, der skal fremme overgangen til 

cirkulære økonomi (Den Europæiske Unions Tidende, 2018). 

Da Danmark er en del af EU, skal vi også indrette os efter de retningslinjer, der kommer derfra. 

Affaldsrammedirektivet fra EU bestemmer de overordnede målsætninger, men det er op til det 

enkelte medlemsland, hvordan de vil nå EU’s overordnede målsætninger. Dette forklares i 

nedenstående citat:  

”For at sikre overensstemmelse med målsætningerne i dette direktiv og som led i 

bestræbelserne på at omstille sig til en europæisk cirkulær økonomi med høj 

ressourceeffektivitet træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at nå følgende 

mål” (Den Europæiske Unions Tidende, 2018, pp. 131). 
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Der er blandt andet tre delmål i EU's affaldsrammedirektiv. I  2025 skal mindst 55% af affaldet 

genanvendes, hvorefter det stiger til henholdsvis 60% i 2030 og 65% i 2035 (Den Europæiske 

Unions Tidende, 2018, pp.131). Derudover er der også krav til et udvidet producentansvar for 

emballageaffald fra 2025. Disse målsætninger er også beskrevet i regeringens strategi for 

cirkulær økonomi, der også beskriver disse tiltag som et stort skridt mod at nå FN's verdensmål 

(Miljø- og fødevareministeriet og Erhvervsministeriet, 2018). 

I Danmark bliver der produceret 340.000 tons plastaffald om året. På baggrund af vores store 

produktion af plast og de globale udfordringer som plast medfører, har regeringen sammensat 

en plastikhandlingsplan, der omhandler hvordan Danmark kan håndtere plast med 

omtanke  (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). Plastikhandlingsplanen indeholder i alt 27 

initiativer, der alle sammen bidrager  til at til nå EU's målsætninger. Målsætning nummer  7 er 

for eksempel det udvidede producentansvar for emballage, som vi også ser i EU's 

Affaldsrammedirektiv (Den Europæiske Unions Tidende, 2018). 

De globale ressourcemangler, FN’s verdensmål, krav fra EU, samt regeringens egne 

målsætninger, henviser allesammen til at vi skal blive bedre til at genanvende. Genanvendelse 

af plast indebærer tekniske processer, så for at forstå hvordan vi genanvender plast, er det derfor 

en fordel at få indblik i  hvilke tekniske barrierer, der findes  inden for  genanvendelse og 

hvordan sorteringen af plastaffald foregår.  

Plastens opbygning og mekanisk genanvendelse 

Plast er et produkt, der består af mange lange polymerkæder. Gennem en kemisk proces kaldet 

polymerisation, får man det, der engang var råolie, til at sætte sig sammen til polymerkæder 

(Plastindustrien, n.d., E). Denne proces kan variere alt efter hvilket produkt der ønskes. 

Gennem polymerisationen kan der også tilsættes forskellige stoffer som for eksempel cellulose 

og/eller kul. På den måde kan polymerkæderne tilpasses det stykke plast, det skal blive til. 

(Plastindustrien, n.d., B) 

Polymerkæderne består af monomerer, en 

kemisk forbindelse af molekyler. Det der 

kendetegner monomererne, er at de nemt kan 

sætte sig sammen i lange kæder, grundet 

deres ensartede molekylære form 
(Lund, T.R, 2019) 
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(Plastindustrien, n.d., E). Hvis plasten er lavet af for eksempelvis ethylen monomere, vil 

polymerkæderne hedde polyethylen. Denne form for polymerkæde, er den mest brugte på 

verdensplan til fremstilling af plast og kan bruges til alt fra bløde plastikposer til hårde 

plastiklåg.  

For at opnå præcis den ønskede struktur i plasten, kan der 

tilsættes additiver og fyldstoffer, der fungerer som kemiske 

bindinger mellem polymerkæderne. Det danner tilsammen et 

gitter af polymere, bundet sammen af additiver og fyldstoffer og 

det kan bestemme for eksempelvis plastikkens hårdhed og 

fleksibilitet. (Plastindustrien, n.d., D)   

Plasttyper 

Der findes mange slags plast til mange slags formål, og der skelnes typisk mellem de tre 

hovedgrupper elastomer, hærdeplast og termoplast. Elastomer er den mindste af de tre store 

hovedgrupper af plast, og den kendetegnes ved at være elastisk. Elastomer bruges til for 

eksempel elastikker, gummi eller fendere til båden. Hærdeplast bruges ofte til specialiserede 

opgaver, da det har en utrolig stærk molekylestruktur. Det er plasttyper, som efter formgivning 

og hærdning, ikke kan smeltes sammen igen (Plastindustrien, n.d., C). Til sidst er der 

termoplast, som er den hyppigste plastform, der kendetegnes ved at den kan smeltes når det 

opvarmes og hærde igen ved nedkøling. Denne egenskab gør den nem at arbejde med, hvilket 

betyder at det ofte er denne plasttype der bliver benyttet i langt de fleste produkter. 

Plastindustrien estimerer at termoplast udgør hele 85% af plastforbruget. Termoplast er delt op 

efter flere kategorier (Plastindustrien, n.d., F).  

Her er et overblik over nogle af de mest gængse termoplast typer:  

Type Anvendelse 

HDPE. High Density 

Polyethylen 

Dunke, rør, kasser, folie 

(Plastindustrien, n.d., D)  1 
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LDPE. Low Density 

Polyethylen 

folie og emballage 

PP. Polypropylen Konstruktionsplast. Lav pris 

PA / nylon. Polyamid Tekniske konstruktioner som hængsler og lejer 

PVC. PolyVinylChlorid Både hård til f.eks rør og blød til fx slanger 

PS Emballager og isolering 

ABS Flot teknisk plast med høj glans. Fx LEGO klodser 

PET 

  

Fødevareemballage og beholdere til kosmetik, hudpleje 

produkter og sæbe 

Dette er de mest gængse termoplast-typer, men igen bliver disse forskellige plastprodukter 

finjusteret til præcis det ønskede formål og udseende, hos den enkelte producent, alt efter hvad 

det skal bruges til. Det kan ske med forskellige former for tilsætningsstoffer som for eksempel 

additiver og fyldstoffer. Ved at sammensætte forskellige plasttyper, kan man konstruere 

produkterne til at opfylde meget specifikke krav, men det skaber også  en af de store 

udfordringer ved genanvendelse af plast, da mixede plasttyper er svære at skille ad i en 

genanvendelsesproces (Høibye L. & Eriksen. C., 2015).  

PET er særligt interessant, da det kan fødevaregodkendes og har potintiale for højkvalitets 

genanvendes, så det igen kan blive til fødevaregodkendt plast. Det skyldes at PET, i 

modsætning til PP og PE, kun behøver 95% renhed i regeneratet for at blive fødevaregodkendt 

igen (Møhl, E., Bilag 4).  
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Efterhånden som der er kommet øget fokus på plastens miljømæssige slagside, er der kommet 

andre typer af plast, som er tænkt at være mere bæredygtige alternativer til almindelig plast. 

Disse er blandt andet biobaseret plast og bionedbrydelig plast.  Den biobaserede plast bliver 

fremstillet i polymerer der er lavet af biomaterialer som for eksempel sukkerrør, korn eller 

majs. Dette giver mulighed for at fremstille de almindelige plasttyper på fornybare ressourcer, 

som for eksempel bio-PE, bio-PET og bio-PA. (Clemen, 2016). 

Bionedbrydelig plast er som traditionel plast, der kan fremstilles af olie/gas eller biomasse, 

hvor der bliver tilsat et særligt additiv, som bidrager til at det kan nedbrydes til vand og CO2 

ved hjælp af ilt, varme og UV-lys og/eller enzymer. Denne nedbrydning kan kun ske under 

kontrollerede forhold i industrielle komposteringsanlæg (Clemen, 2016).  

Dog er der komplikationer ved genanvendelse af bioplast. Bionedbrydelig plast kan ikke 

genanvendes, siden de ressourcer der bliver brugt ved produktionen af produktet, forsvinder 

når plasten nedbrydes. Dertil skabes der komplikationer i genanvendelsesprocessen når 

biobaserede plastprodukter blandes med almindelige plastprodukter, siden de i denne proces 

vil klumpe sig sammen til en tyggegummiagtig masse, der må kasseres (Clemen, 2016). 

Genanvendelse 

Som udgangspunkt er særligt termoplast genanvendeligt, men genanvendelsespotentiale af 

regeneratet afhænger meget af renhed, da farve, fyldstoffer og kontaminering har indvirkning 

på kvaliteten og det påvirker derfor også prisen (Høibye L. & Eriksen. C., 2015). 

Plast kan godt genanvendes, men det kræver rene sorteringer, hvilket ikke er den virkelighed, 

der udspiller sig på sorteringsanlæggene i dag. Rene sorteringer er med til at sikre kvaliteten i 

regeneratet, så det også kan bruges til fødevareemballage. På den måde kommer 

genanvendelsen også tættere på et lukket system som vi kender fra cirkulær økonomi. 

Derfor må vi se på hvilke muligheder vi har for at sortere, eller hvad der kan gøres for at 

sorteringen bliver nemmere, så der kan sikres renhed i sorteringerne. Der findes også 

alternativer til mekanisk sortering og genanvendelse. Der er som bekendt bioplast, der kan 

komposteres, men det får ikke den lineære produktion, ”brug og smid væk”, til at omstille til 

et lukket system, som er idealet fra cirkulær økonomi. Der findes også kemisk genanvendelse, 

”Chemcycling”. Det er en måde at genanvende plast kemisk i stedet for mekanisk. Det kan for 

eksempel håndtere kombinerede fødevarefolier, som mozzarellaposen, der har op imod 10 lag, 
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og som derfor ikke kan genanvendes mekanisk, fordi de forskellige plasttyper i folierne ikke 

kan adskilles fra hinanden. På Plastindustriens hjemmeside formuleres kemisk genanvendelse 

som følger: 

”Den kemiske genanvendelse foregår ved, at plast gennem en termokemisk proces bliver 

nedbrudt til olie eller gasagtige produkter, der fungerer som råmateriale for produktion af 

kemi.” (Plastindustrien, 2019). 

Lige nu er den lovgivningsmæssige definition af genanvendelse sådan at det ikke indbefatter 

kemisk genanvendelse (Plastindustrien, 2019).  

Sortering og genanvendelse i praksis 

For at plast kan blive genanvendt, skal det gennem forskellige processer - Fra at forbrugeren 

smider plast i skraldespanden, til det igen kan købes i butikkerne. 

Den brugte plast skal sorteres før det kan genanvendes, og den proces starter hos forbrugeren. 

Derefter skal det sorterede plast indsamles og transporteres til videre sortering på et anlæg. På 

sorteringsanlægget renses plastaffaldet for urenheder som metal og glas. Nogle metaller 

frasorteres med magneter. De ikke-magnetiske metaller magnetiseres kortvarigt på et bånd, for 

også at kunne blive frasorteret ved hjælp af magnetisme. Derefter registrerer en såkaldt NIR-

scanner typen af de resterende produkter på båndet, og ved hjælp af små luftdyser puster den 

de forskellige materialer ned i forskellige containere. NIR-scanneren kan registrere forskellen 

på de forskellige typer af plast, så det er helt ensartede plasttyper der ender med at være 

udsorteret. Det er nødvendigt for at kunne lave et godt genanvendt produkt - også kaldet 

regenerat. Det kan lyde som en gnidningsfri proces, men der er visse udfordringer, i den måde 

mange plastprodukter er designet, som gør det svært at ende med helt ensartede plasttyper i 

containerne. For eksempel er mange fødevarebakker lavet af PP eller PET, mens folien på 

toppen er lavet af HDPE. Ligesom flasker af PE eller PET kan have et låg lavet af PP, som er 

skruet fast. Det kræver manuel håndtering at få adskilt elementerne fra hinanden, hvilket er én 

af de store udfordringer ved at gøre plastgenanvendelse til en rentabel forretning (Møhl. E, 

Bilag 4 og Jensen, bilag 5).  

Herefter er der kun plast tilbage i sorteringen hvis alt går efter planen. Selvom forbrugerne gør 

en stor del af arbejdet, er der stadig mange fejlsorteringer (Jensen, Bilag 5). Derudover, vil der 

også ofte være andre slags materialer som for eksempel papirposer med transparent plast som 
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ofte bliver brugt til bagværk i butikker. Det giver problemer med den enanvendelsen hvis det 

ikke sorteres fra (Møhl, E., bilag 4). 

På næste stadie i sorteringen er der kun plast. Det er som da det blev smidt ud, hvilket betyder 

at det stadig er kontamineret fra diverse stoffer fra indholdet for eksempel kødbakker, 

ketchupflasker eller diverse emballager fra plejeprodukter. Herfra skal alt det frasorterede plast 

renses grundigt, da kontamineringen fra indholdet vil påvirke genanvendelsespotentialet. 

Denne proces sker typisk som en tur i opvaskemaskinen, men før det kan gennemgå denne 

proces, er det vigtigt at få eksponeret al plast for rensning.  

Nu har plasten den ønskede renhed og kan i sig selv godt genanvendes. En flaske kan godt 

blive til en flaske, men virkeligheden er som udgangspunkt at alt den indsamlede og rensede 

plast stadig er af mange forskellige slags plastik. En plastflaske kan være produceret af  PET, 

mens låget og den lille ring der lukker det hele sammen ved produktionen, er af PE. Et andet 

eksempel er en mozarella pose, der kan bestå af fødevaregodkendt plast i form af en folie, som 

det inderste lag, efterfulgt af  et lag konstruktionsplast, der kun bidrager med styrke til posen. 

Yderligere findes et lag, i et materiale der er kulderesistent, så posen kan klare at blive kølet 

ned. Der findes eksempler med mozzarella poser med op til 10 lag af forskellig plastfolier 

(Møhl, E., bilag 4). 

Derfor er det vigtig at plasten gennemgår endnu en sortering, der sørger for at skille de 

forskellige produkttyper fra hinanden. Hvis plasten fra en kødbakke bliver blandet med plasten 

fra en flaske rensebenzin, kan regeneratet efterfølgende ikke godkendes til fødevareprodukter. 

Produkter der skal bruges til fødevarer er ofte lavet af PET, da der her kræves en høj standard 

på plastikken.  (Møhl, E., bilag 4). Denne proces er vigtig, da rene sorteringer af for eksempel 

fødevarebakker af PET, godt kan genbruges til nye fødevarebakker (Åbo, Bilag 3). Her er der 

flere teknologier der er ved at finde vej ind i sorteringspraksissen, men stadig ikke i et omfang 

der kan sikre helt rene sorteringer.  
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Kapitel 3 – Teori 

Sociotekniske systemer 

Begrebet sociotekniske systemer er udviklet til skabe en forståelse for, at teknologier og sociale 

praksisser består af både materielle og sociale elementer. Et eksempel på et socioteknisk system 

er biltransport, som består af et netværk af aktører, artefakter og institutioner. Disse systemer 

er udviklet i en multidimensional interaktion mellem teknologier, industri, markeder, 

forbrugspraksisser, politik, kultur og infrastruktur etc. (Hansen, Søndergaard). I teksten 

”Designing and sustainable transition” belyser Hansen og Søndergaard at sociotekniske 

systemer kan ses som sammenhængende systemer for produktion og forbrug, hvor de 

forskellige systemer indbyrdes er afhængige af de givne sociale, materielle og kulturelle 

elementer. Ydermere understreges vigtigheden ved aktørernes egenskaber, i form af deres 

handlinger, interesser, opfattelser, som har indflydelse på de sociotekniske systemer; ”It is an 

actor-based approach asserting the importance of actors/stakeholders, the framing of their 

actions, their interpretation/perception, interest and strategies and their networks and 

interaction, as both constitutive and dynamic properties of socio-technical systems.”(Ibid.) Ved 

at analysere disse sammenvævede systemer mellem aktører, politik, teknologi, industri, kultur, 

etc. der tilsammen udgør de sociotekniske systemer, kan det gives et indblik i hvilke alternative 

muligheder for forandring og udvikling der findes. Mellem de mange elementer, der udgør et 

socioteknisk system, kan der også opstå spændinger og fejljusteringer, hvilket åbner et vindue 

for omfattende forandring, samt giver en niche mulighed for indtræden i regimet (Hansen, 

Søndergaard). 

Sociotekniske regimer 

Sociotekniske regimer kan beskrives som regler, der dirigerer og orienterer samfundsgruppers 

aktiviteter, indenfor de sociotekniske systemer. Nogle eksempler på disse regler er 

dominerende praksisser, kapaciteter og kompetencer, standarder og regler, samt retligt 

bindende kontrakter (Geels, 2004). Indenfor det dominerende sociotekniske regime, findes det 

relativt selvstændige ’subregimer’: videnskabsregimer, teknologi- og produktregimer, 

policyregimer, sociokulturelle regimer og brugere, distributions- og markedsnetværk. Disse 

subregimer er allesammen tilpasset det dominerende regime, men de kan samtidigt individuelt 

udvikle sig og derved blive forgængere for transformation af det dominerende regime (Holm, 

et al,2014). 
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Sociotekniske regimer danner stabilitet for de eksisterende sociotekniske systemer. Disse 

etablerede systemer opnår stabilitet blandt andet gennem diverse roller, rutiner, måder at tænke 

på og måder at udføre ting. Systemerne bliver også mere stabile af at mennesker tilpasser sig 

disse systemer, de bliver forankret i samfundet, da systemerne medfører passende standarder 

og regler, samt en gavnlig infrastruktur bliver opbygget omkring dem. Dertil bidrager de 

materielle aspekter i et socioteknisk system yderligere til stabilitet, da det ofte ligger en større 

økonomisk investering i disse og de har en høj økonomisk værdi. Dette kan forstås på den 

måde, at så snart artefakter og materielle netværk er blevet opbygget, er det vanskeligt at 

forlade disse (Geels, Kemp, 2007). Dette kan beskrives som en lock-in mekanisme, der skaber 

sporafhængighed. Mange af disse lock-ins omhandler ikke bæredygtige systemer, hvilket gør 

en bæredygtig omstilling udfordrende. Sporafhængighed medfører at regimer altid vil hælde til 

det velkendte, hvilket vanskeliggør omstilling, og gør det svært for en niche at bryde igennem. 

Dertil fører sporafhængighed til, at innovationer der passer ind i det eksisterende system har 

større chance for at blive implementeret, end innovationer der er mere radikale og kræver 

omstilling af systemet. I en transition spiller regimer en vigtig rolle, da transition omhandler 

skift fra et regime til et andet (Geels, 2011). 

Teknologiske nicher 

Den stabilitet og sporafhængighed, der findes indenfor de sociotekniske systemer, gør det svært 

for radikale innovationer at gøre sin indtræden. Derfor er nicher blevet centralt, som et lokalt 

domæne for radikal innovation, der afviger fra det eksisterende regime. Nicher fungerer som 

beskyttede markeder for nye teknologier, hvor de er afskærmet fra det almindelige 

markedsudbud (Geels, 2004). Vigtigheden i at nye teknologier har brug for at blive beskyttet, 

ligger i at de ofte ikke er finpudsede eller effektive nok, når de gør deres første entre som en 

ny teknologi, hvilket vil resultere i at de vil passe dårligt ind på de områder de skal gøres brug 

af.  Her tilbyder nichen den nye teknologi et ’inkubations rum’, hvor der skabes indblik i 

hvordan teknologien vil fungere i forhold til det dominerende regime. Ydermere skabe 

muligheder for forbedring og at udvikle teknologien samt chance for at skabe netværk og 

samarbejder med aktører (Geels, 2007). Nicher spiller en essentiel rolle i en transition, da de 

fungerer som en udløser for systematisk forandring (Geels, 2011)   

Socioteknisk landskab 

Det sociotekniske landskab kan forstås som bred kontekst, der influerer regime og niche 

dynamikken, og besidder en stærkere struktur af aktiviteter end regimer. Det sociotekniske 
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landskab bliver ikke direkte påvirket af aktører på niche og regime niveau, forandring af 

landskabet er noget der fremskrider langsomt. Her beskrives den tekniske og materielle 

baggrund som samfundet er opbygget på, samt inkulderer macro-økonomiske mønstre, 

demografisk udvikling, politiske ideologier og samfundsmæssige værdier, samt miljø 

problemstillinger og ressourcemangel. Ifølge teorien kan landskabet i en grad, presse det 

eksisterende regime henimod i forandring. Det skaber spændinger i regimet og derved åbnes 

der vinduer til forandring.  Dog er der også andre faktorer, som nicher, der kan skabe forandring 

i regimet (Geels, 2011). 

Multilevel model 

Multilevelmodellen er udviklet for at skabe en forståelse for transitioner og regimeskift. 

Hovedpointerne som modellen illustrerer, er at systemisk innovation sker gennem et interaktivt 

samspil mellem de tre niveauer; nicherne udgør micro-niveauet i modellen, regimerne meso-

niveau, og landskabet macro-niveau (Geels, Kemp, 2007). 
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Fig. 1- A dynamic multi-level perspective on system innovations (Geels, 2004) 

I den første fase, udvikles radikale innovationer i nicher, oftest i udkanten eller udenfor det 

eksisterende regime. Her er der plads til at de nye teknologier modne og udvikles, da aktører 

kan improvisere udenfor reglerne i det eksisterende regime, og her kan finde ud af hvilke design 

der bedst egner sig, samt hvad forbrugernes behov er. I denne fase udgør innovationerne ikke 

nogen trussel for det eksisterende regime (Ibid.). 

I anden fase bliver de nye innovationer brugt på et mindre niche marked, der bidrager med 

ressourcer for teknisk udvikling, og en form af stabilitet opnås (for eksempel et dominerende 

design). Da den nye teknologi her kun bliver brugt på specialiserede niche markeder, udgør 

den stadig ikke en trussel for det eksisterende regime. Mange nye teknologier bliver fastholdt 

i disse nichemarkeder i årtier, hvis de oplever et modsætningsforhold til det eksisterende 
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regime og landskab. Til gengæld kan der opstå spændinger og fejljusteringer i det eksisterende 

regime, ofte gennem pres fra udvikling og forandring på landskabsniveau, hvilket åbner et 

vindue for forandring som giver nye teknologier mulighed for at gøre sin indtræden (Geels, 

Kemp, 2007). 

Den tredje fase er kategoriseret som et omfattende gennembrud af en ny teknologi, der skaber 

konkurrence med det eksisterende regime. Dette leder efterfølgende til stabilitet, samt nye typer 

af struktur (for eksempel infrastruktur, standarder og regler, forbruger praksisser). Nye 

systemer og regimer er således skabt, som med tiden kan influere på en udvikling af landskabet 

(Ibid.).  

Transitionsteorien 

Transitionsteorien er en teori som er udarbejdet som et analyseredskab, der kan bidrage til 

forskningsfeltet om radikale og systemiske omstillingsprocesser (Holm, et al,2014). Teoriens 

formål indebærer at skabe en forståelse for hvordan, der kan implementeres bæredygtige 

omstillinger i de sociotekniske systemer. Transitionsteorien prøver at skabe en analytisk 

forståelse for de forskellige sociotekniske systemers kompleksitet og udvikling, med det formål 

at kunne udvikle ændringer for omstillinger. 

Oversættelse og grænseobjekter 

I teksten Translations' and Boundary Objects, skrevet af Susan Leigh Star og James R. 

Griesemer, findes der to begreber som vi vil benytte i vores analyse. Henholdsvis 

standardiserede metoder og grænseobjekter. Teksten er en casestudy af Berkeley's Museum of 

Vertebrate Zoology. Brugen af grænseobjekter og standardiserede metoder gør det muligt, at 

skabe et netværk af aktører der samarbejder. Til trods for den store diversitet i deltagende 

aktører, blev informationers integritet bevaret i udvekslingen mellem disse (Star & Griesemer, 

1989). Et grænseobjekt er et objekt som forskellige aktører mødes om. Når forskellige aktører 

kommunikerer og befinder sig i en situation, hvor information og viden skal rejse mellem 

aktører, kan grænseobjekter hjælpe med at sikre informationers integritet (Star & Griesemer, 

1989). Med udgangspunkt i vores projektrapport, kan plast som materiale være et eksempel på 

et grænseobjekt. Forskellige aktører fra plastindustrien mødes om plast som materiale, og som 

grænseobjekt sammenholder plast de mange aktører.  
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I teksten beskrives der et eksempel på et grænseobjekt og standardiserede metoder. I teksten 

omtales et aktør samarbejde med stor diversitet. Der findes en aktør med en kort uddannelse. 

Der findes en aktør med en meget lang uddannelse bag sig, og der findes aktører der befinder 

sig mellem disse to. I teksten skal Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology have udstillet et 

dyr. Der er mange led i denne proces, og der er mange aktører involveret, som bidrager på 

forskellig vis. Eksempelvis er der en aktør, der skal finde og skyde dyret. En anden aktør skal 

behandle dyret, og sørge for at dyret bliver præserveret. Der er en aktør som skal arrangere 

dyrets udstilling.  Efterfølgende overtager en aktør som skal benytte alle de data, der gennem 

processen er indsamlet, til at drive forskning. For at sikre informationers integritet, benyttes 

grænseobjekter og standardiserede metoder. Grænseobjektet er i denne situation dyret. Alle de 

forskellige aktører mødes om dyret, som grænseobjekt, trods deres forskellighed.  

Her forklares det næste begreb, Standardiserede metoder. I teksten følger enhver aktør nogle 

simple standardiserede metoder gennem deres arbejde. Aktøren der er ude for at finde og skyde 

dyret, skriver informationer ned i en feltbog. Når dyret skal behandles af den næste aktør, 

noterer aktøreren ligeledes informationer vedrørende dyret fysik. Dette gør aktøren eftersom 

informationer vedrørende dyrets fysik kan gå tabt ved nedfrysning eller anden form for 

behandling af dyret. Aktøren der står for dyrets udstilling modtager de nedskrevne 

informationer, fra de andre aktører. Informationerne denne aktør er, afhængig af, er gennem 

brugen af standardiserede metoder ikke gået tabt. Denne proces kan i en given situation se 

anderledes ud, men princippet bag begrebet standardiserede metoder vil stadig være, at bevare 

informationers integritet, når de rejser fra aktør til aktør (Star & Griesemer, 1989).   
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Kapitel 4 – Metode 

Teorien om transition af sociotekniske systemer og analyseværktøjet oversættelse og 

grænseobjekter giver os en ramme til at forstå de dynamikker, der påvirker et system 

til omstilling og hvilken rolle vidensformidling spiller i omstillingsprocessen. For at forstå 

hvordan det kommer til udtryk i omstillingen fra et lineært til et cirkulært plastforbrug, er det 

nødvendigt at indsamle empiri om denne specifikke transition. Følgende afsnit beskriver hvor 

vi har indsamlet empiri og vores metodiske tilgang til dataindsamlingen. Der afrundes med 

overvejelser om fordele og ulemper ved de metodiske valg vi har truffet i processen. 

Valg af informanter 

Plastikindustriens værdikæde rummer en lang række aktører. Designere, forbrugere, 

producenter, forhandlere, branche- og miljøorganisationer, affaldsindsamlere og 

genanvendelsesvirksomheder er blandt de mange interessenter, der arbejder med plast. De har 

alle en specifik viden og deres eget perspektiv på plastindustriens grønne omstilling. For at få 

en forståelse for disse forskellige perspektiver, har vi foretaget en række interviews. Her følger 

en kort beskrivelse af de informanter vi har været i kontakt med: 

Amager Ressource Center (ARC) 

ARC er et affaldsselskab, som ejes af fem kommuner i Storkøbenhavn – herunder Københavns 

Kommune. På ARC er der etableret et mindre plastsorteringsanlæg, hvor der foretages forsøg 

og indsamles data om plastaffald fra husholdninger. Vi har interviewet Esben Møhl, som er 

driftsleder, samt Martin Jensen, som er driftsoperatør på anlægget. Disse interviews har givet 

indsigt i de tekniske udfordringer, der er ved at genanvende de plastprodukter, der er på 

markedet i dag.   

Teknik- og Miljøforvaltningen 

ARC’s plastsorteringsanlæg er kernen i et samarbejde ved navn Partnerskab for cirkulær 

plastemballage. Det er et partnerskab bestående af Københavns Kommune, ARC, Rema 1000, 

Coop, Danish Crown, Faerch Plast og IHP Systems (Københavns Kommune, 2019 A). 

Formålet er at skabe et lukket kredsløb hvor fødevarebakker genanvendes til samme kvalitet. 

Vi har interviewet Jonas Åbo fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, som er 

projektleder på samarbejdet. 
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CLEAN 

CLEAN er Danmarks cleantech-klyngeorganisation med styrkepositioner inden for energi- og 

miljøteknologi, der har til formål at skabe grøn vækst blandt danske virksomheder og bidrage 

til en bæredygtig samfundsudvikling. CLEAN har drevet et projekt vedrørende etableringen af 

et genanvendelsesanlæg i Danmark. De har gjort sig vigtige erfaringer omkring de mange 

forskellige aktører, samt de dynamikker og spændinger der opstår i et samarbejde mellem 

kommuner, virksomheder og andre interessenter. Vi har foretaget et uformelt interview med 

Anne-Dorthe J. Fethers som har været projektleder for dette projekt, og efterfølgende et 

semistruktureret interview med Niklas Pedersen, der fungererede som projektassistent på 

projektet.  

Verdensnaturfonden 

Verdensnaturfonden er en NGO med fokus på miljøet. De er med til at bringe oplysning til 

borgere samt lægge pres på politikere og virksomheder til at være seriøs omkring den grønne 

agenda. Deres bud på en grøn plastindustri er ikke, som andre vigtige aktører, drevet af 

økonomiske interesser. Det gør dem til en vigtig kilde til viden om den ideelle udformning af 

en bæredygtig model for vores produktion og brug af plast. Vi talte med Malene Møhl, som er 

“Corporate Partnership Manager” og “Advisor on Plastic” i Verdensnaturfonden. Hun har 

således stor teknisk forståelse for plast og samtidig for partnerskaber, som er to af de mest 

afgørende elementer i projektet.  

STENA Recycling 

I projektets researchfase opstod en mulighed for at besøge STENA Recycling til en 

virksomhedspræsentation og efterfølgende debat om genanvendelse af plast med forskellige 

aktører fra branchen. Herunder affalds-konsulentvirksomheden Affaldskontoret, 

genbrugsmedarbejdere, administrative medarbejdere fra Roskilde Kommunes 

renovationsafdeling,  repræsentanter for Roskildes kreative bydelsprojekt Musicon og fagfolk 

fra STENA Recycling. Virksomheden håndterer forskellige typer erhvervsaffald – blandt andet 

plast. Deres forretningsområde handler således ikke om husholdningsaffald, men ikke desto 

mindre er de en interessent i plastindustriens udvikling og havde klare holdninger til hvordan 

vi bør omstille til et cirkulært plastforbrug.  
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Adgang til informanter 

Flere af de informanter vi har interviewet er kollegaer til to af projektgruppens medlemmer. 

Det drejer sig om Esben Møhl og Martin Jensen fra ARC samt Anne Dorthe J. Feathers og 

Niklas Pedersen fra CLEAN. At informanterne er kollegaer har selvsagt givet en lettere adgang 

til dem, end vi ellers ville have haft. Den uformelle relation har gjort det naturligt at foretage 

uformelle interviews i projektets indledende fase, hvor vi stadig var ved at identificere den 

problematik vi ville arbejde med. Havde vi ikke i forvejen haft en relation ville vi have ventet 

med at involvere fagfolk på ledelsesniveau til vores egen viden var mere moden. Det var en 

stor fordel at kunne trække på ekspertviden fra disse informanter så tidligt i forløbet, da det 

hjalp os til at skærpe projektets fokus. Derudover gav kollega-relationen adgang til noget viden, 

som informanterne måske havde holdt tilbage. 

Vi har været opmærksomme på, at alle vores informanter skulle repræsentere forskellige 

aktører, så vi fik et nuanceret billede af plastproblematikken. ARC har leveret teknisk viden 

om plasttyper og genanvendelse, mens CLEAN har givet forståelse for udfordringerne i et bredt 

samarbejde mellem kommuner og virksomheder om etablering af et sorteringsanlæg i 

Danmark. De adskiller sig dermed fra hinanden og fra de resterende informanter vi har været i 

kontakt med. At det netop er ARC og CLEAN vi har snakket med, har naturligvis været 

påvirket af den lette tilgængelighed. Men sammensætningen af aktører i vores empiriske 

arbejde har alene været styret af ambitionen om at dække forskellige led i værdikæden.  

Metodevalg 

Dynamikken i sociotekniske systemer generelt, har vi kunne tilegne os viden om, gennem 

læsning. Men at forstå de specifikke udfordringer, der hæmmer genanvendelse af 

husholdningsplast i Danmark, har krævet samtaler med flere eksperter på området. Det har 

været vigtigt for os at få en nuanceret forståelse for problematikken - set fra forskellige aktørers 

synspunkter. Det giver kvalitative interviews mulighed for, idet intervieweren dykker ned i 

enkelte personers opfattelse af et emne og samtidig bliver klogere på, hvad det egentlig er for 

en viden, der er interessant. Kvalitative interviews kan udføres i forskellige former. Interviewet 

kan være meget struktureret, hvor spørgsmålene er fastsat på forhånd og besvares i en stringent 

rækkefølge. Fordelen her er, at man som interviewer har en høj grad af styring over hvad der 

indsamles data om. Det gør det samtidig lettere at sammenligne svar fra forskellige informanter 

og således gøre det mere tydeligt hvordan deres perspektiver differentierer sig fra hinanden. 
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Interviewet kan også tag form af en uformel samtale, hvor det i langt højere grad er informanten 

der styrer samtalen – og dermed den data der genereres. Dette kan være en fordel hvis forskeren 

stadig er ved at gøre sig klogere på det emne, der arbejdes med, for at få lokaliseret den 

egentlige problematik, der skal undersøges. Derudover flyder samtalen typisk mere frit i det 

uformelle interview, og det kan tage samtalen i uforudsete retninger. Det kan føre til indsigter, 

som forskeren ikke vidste at han/hun ikke  var bevidst om. (DeWalt & DeWalt, 2002). Der kan 

altså skelnes mellem den fuldstændigt organiske, ustrukturerede samtale og oplæsning af et 

spørgeskema, som ikke efterlader rum til decideret dialog. Russel H. Bernard har opstillet 

følgende model, som illustrerer spektret mellem yderpunkterne (Bernard, 2011): 

 

Hvilken metode der er mest velegnet, afhænger af, hvilken type data der skal generes og 

hvornår i processen interviewet foregår.  Hvis formålet er at forstå informantens opfattelse af 

et bestemt emne, er det mest givende at foretage et mindre struktureret interview, hvor 

informanten får plads til at påvirke samtalen og intervieweren kan bede dem udfolde særligt 

interessante pointer, der opstår. Er formålet derimod at sammenligne forskellige informanters 

forhold til et emne, er det nødvendigt at have en høj grad af struktur og ensartethed i 

interviewet, så de adspurgte svarer på de samme spørgsmål i den samme kontekst (DeWalt & 

DeWalt, 2002). 

I den indledende fase af researcharbejdet har forskeren ofte ikke den nødvendige indsigt til at 

stille de helt rigtige spørgsmål i et struktureret interview, hvorfor det kan være en fordel at 

foretage uformelle interviews og samtaler. Efterhånden som man tilegner sig viden, kan man 

forøge strukturen og dermed tage mere styring over hvilken data, der genereres. En anden 

fordel ved uformelle interviews er, at informanter ofte snakker mere frit under uformelle 

rammer, hvor de ikke bliver optaget (DeWalt & DeWalt, 2002). 

Uformelt interview 

Alle vores informanter har været forskellige former for eksperter på området, men vi har ikke 

foretaget alle vores interviews som semistrukturerede ekspertinterviews. Ved flere af vores 
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informanter har vi valgt i stedet at lave uformelle interviews. Dels fordi det hjalp os til at 

komme hurtigt i gang med at få udpeget problemstillinger af fagfolk, der beskæftiger sig med 

plastgenanvendelse på daglig basis. Disse indsigter hjalp med at rammesætte vores 

problemstilling, så vi vidste hvilken specifik viden vi var på jagt efter i de mere strukturerede 

interviews. En anden motivation for at foretage uformelle interviews er, at det genererer en 

anden type data, og denne metodetriangulering hjælper med at tegne et mere nuanceret billede 

af problematikken.  

Semistruktureret ekspertinterview  

Ved et semistruktureret interview har intervieweren på forhånd udarbejdet en interviewguide, 

som strukturerer interviewforløbet. Interviewguiden indeholder typisk en oversigt over emner 

som skal dækkes, samt forslag til spørgsmål. Denne åbne struktur giver intervieweren mulighed 

for at styre interviewet og komme med opfølgende og udfoldende spørgsmål, hvis det er 

nødvendigt. Eksperter er ledere eller andre fagfolk indenfor et bestemt felt, der har 

dybdegående viden indenfor det specifikke område der undersøges. Da eksperter ofte er vant 

til at blive spurgt ind til deres tanker og meninger, er det en fordel som interviewer at være godt 

sat ind i emnet og beherske fagsproget, for at få mest mulig ud af interviewet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). For at få den nødvendige indsigt i emnet før vi afholdt vores 

semistruktureret eliteinterviews, afholdt vi uformelle interviews med henholdsvis Anne-Dorthe 

fra CLEAN, samt Esben Møhl og Martin Jensen fra ARC. Dette gav os en bedre indblik i deres 

arbejde, samt hvilke områder der er mest relevant for os at spørge ind til, for at generere en 

passende data.  

Udarbejdelse af interviewguide 

Da vi i projektgruppen havde genereret den viden, der var nødvendigt for at afholde de 

semistrukturerede ekspertinterviews, startede vi udarbejdelsen af en interviewguide. For at 

kunne udarbejde en interviewguide, er det afgørende at starte med en tematisering af 

interviewundersøgelsen. Tematisering indebærer at formulere formålet med undersøgelsen, 

samt en teoretisk afklaring af det tema, der skal undersøges. Ved planlægningen af en 

interviewundersøgelse er de centrale spørgsmål der skal stilles hvorfor, hvad og hvordan, der 

er forklaret i følgende citat:  

”Hvorfor: afklaring af formålet med undersøgelsen. Hvad: erhvervelse af forhåndsviden om 

det emne, der skal undersøges. Hvordan: tilegnelse af kendskab til forskellige teorier om og 
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teknikker til interview og analyse og beslutning om, hvilke der skal bruges for at opnå den 

intenderede viden.” (Kvale & Brinkmann, 2015: 158)  

Kvale og Brinkmann peger her på, at for at gøre det muligt at finde sin vej frem til et mål, er 

man først nødt til at finde ud af, hvad målet er. For at kunne træffe beslutninger om, hvilke 

metoder der skal gøres brug af i de forskellige dele af vejen frem til målet, er det nyttigt først 

at identificere emnet og formålet for interviewundersøgelsen. Dette indebærer, at før det er 

muligt at svare på det tekniske ”hvordan”-spørgsmål, der omhandler design, og heri 

udarbejdelse af en interviewguide, skal de tematiske spørgsmål om ”hvorfor” og ”hvad” stilles 

(Ibid.). Selvom Kvale og Brinkmann henviser til denne tematisering af interviewundersøgelse 

for at finde frem til de specifikke metoder, der er gavnligt at benytte i sit arbejde, så finder vi 

det ligeledes brugbart at implementere den, ved udarbejdelsen af en interviewguide.  

Starten af vores projektforløb bestod primært af anskaffelse, af teoretisk forståelse for plast, 

hvilke problematikker der opstår ved genanvendelsen af plast, samt afholdelse af uformelle 

interviews. Dette lagde grundlag for en tematisering af en interviewundersøgelse, da den gav 

os viden om emnet, og besvarede det centrale spørgsmål ”hvad”. 

Igennem vores forskning om emnet, samt beslutninger omkring hvilken retning projektet skulle 

tage, fandt vi frem til hvilke eksperter der ville være relevant for os at interviewe. Dette gav os 

afklaring af formålet med hvert interview, hvilket giver os svar på ”hvorfor” i vores 

tematisering af interviewundersøgelsen.   

Før hvert interview blev der udarbejdet interviewguides, med fokus på hvilken viden de 

individuelle eksperter kunne bidrage med. Det har gjort det muligt for os at kunne opnå den 

intenderede viden, der har relevans for vores projekt. Dette svarer på undersøgelsens 

”hvordan”, og er en del af interviewundersøgelsens design. 

Metodiske overvejelser 

Efter at have anvendt begge interviewmetoder, blev det meget tydeligt, at de genererer 

forskellige typer viden. Ved de semistrukturerede interviews blev samtalen optaget og det 

gjorde åbenlyst informanterne mere påpasselige med deres formuleringer. Ydermere startede 

disse interviews med at informanten skulle underskrive et GDPR-notat, som informerede dem 

om vores håndtering af deres personlige data. Det var med til at skabe en meget formel 

stemning, som influerede samtalens karakter. Ved ét interview fortsatte samtalen lidt efter 
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optageren var slukket, og der kom straks en anden skarphed i informantens formuleringer og 

kritik af specifikke virksomheder og andre aktører. Den ufiltrerede kritik var langt mere til 

stede i de uformelle interviews. Alle vores informanter er i deres arbejde afhængige af gode 

relationer med andre aktører, og derfor er de selvsagt varsomme, når de udtaler sig om de 

udfordringer, der måtte herske i disse samarbejderne - især når de bliver optaget. 

Det var også tydeligt, at de informanter, vi havde en kollega-relation til, var mindre påpasselige 

med deres formuleringer. Der kan således være en fare ved relationen og den uformelle 

samtale. Hvis rammerne for interviewet blev for uformelle, kunne informanten opfatte 

situationen som en snak mellem kollegaer, og dermed ikke overveje, at deres udtalelser 

potentielt set kunne blive indhold i projektet. Ganske vist giver det manglende filter spændende 

og ærlige indsigter, men der er risiko for, at informanten kommer i klemme. Vi har derfor været 

påpasselige med at inddrage konkrete pointer fra de uformelle interviews. En anden risiko ved 

at informanten ikke oplever samtalen som et interview er, at de kan komme til at overdrive 

eller komme med postulater, som de ikke har fuldt belæg for. Bliver samtalen optaget, synes 

der at være en højere grad af selvregulering. Både på godt og ondt.   

Erkendelserne omkring de forskellige grader af åbenhed og ærlighed fra informanterne, 

indikerer ikke at den viden vi har genereret er upålidelig - snarere at den ikke er eksakt. Den 

har i høj grad været præget af samspillet mellem informanten, intervieweren, metoden, 

stemningen og de generelle rammer, der har været for interviewet. Det taler for, at den empiri, 

vi baserer vores analyse på, er en social konstruktion.  

Teorien om sociotekniske systemers transition danner i sampsil med Star og Griesemers 

analyseværktøj den teoretiske ramme, som vi behandler vores empiri med. I følgende analyse 

argumenterer vi for, at vores empiri i nogen grad passer til transitionsteorien, men at drivkraften 

for omstillingen til et cirkulært plastforbrug i Danmark kommer mere fra klimaforandringer og 

forbrugerkrav end fra en banebrydende teknologi, som modellen ellers foreskriver. Vi anskuer 

dertil plast som et grænseobjekt, og bekræfter Star og Griesemers pointe om, at en fælles 

forståelse og agenda er afgørende for succes i et tværfagligt aktørsamarbejde.  
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Kapitel 5 – Analyse 

Overgangen til genanvendelse af husholdingsplast i Danmark 

I dette analyseafsnit vil vi kortlægge vores udvalgte aktørers plads i Geels Multilevelmodel. 

Denne detaljerede gennemgang er essentiel at have med, fordi at den har indflydelse på vores 

analytiske pointer, vedrørende overgangen af husholdingsplast. Vi vil også inddrage vores 

empiriske data, som hjælp til at danne en forståelse for hvad, og hvorfor disse bevægelser 

opstår. Vores opfattelse af det sociotekniske system, som plastforbruget i Danmark indgår i, 

illustreres i følgende reviderede udgave af Geels’ multilevel model: 

 

Det sociotekniske landskab udgøres af de elementer, der er med til at forme tidsånden omkring 

plastforbrug i danske samfund. Det drejer sig især om de højaktuelle miljø- og 

klimaproblematikker, der præger mediebilledet og den offentlige debat.  

Mekanisk genanvendelse kunne være angivet som en nicheinnovation, men vi vurderer, at 

satsningen på mekanisk genanvendelse i industrien betyder, at den ikke kan betragtes som en 
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nicheteknologi, selvom den ikke er fuldt implementeret endnu. Dette behandles mere 

dybdegående senere i analysen. I stedet argumenterer vi for, at systemets nicheteknologier 

udgøres af alternativer som kemisk genanvendelse og bionedbrydelig plastik.  

Regimet udgøres af alle de aktører, der er involveret i Danmarks forbrug af husholdningsplast. 

Det drejer sig blandt andet om producenter, brancheorganisationer, kommuner, distributører, 

forbrændingsanlæg, genanvendelsesvirksomheder, designere og NGO’er. Derudover er 

borgere, teknologier, kultur, infrastruktur og politik eksempler på elementer, der har 

indflydelse på det system plasten indgår i. I vores analyse forholder vi os til to udgaver af 

regimet: Det oprindelige regime, hvor plast omsættes til el og varme på forbrændingsanlæg og 

det nye regime hvor plast genanvendes til nye produkter. Denne skildring er nødvendig for at 

vi i analysen kan henvise til regimet før og efter det er blevet omstillet. Vi befinder os på 

nuværende tidspunkt et sted mellem forbrændingsregimet og genanvendelsregimet.  

Vi har plottet vores informanter ind i modellen, for at få en fornemmelse af deres plads i 

systemet. København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har vi placereret midt i regimet, 

idet de står indsamling og håndtering af husholdningsaffald. De er en integreret del af 

forbrændingsregimet, idet Københavns Kommune er medejer af ARCs forbrændingsanlæg. 

Samtidig spiller de en væsentlig rolle i genanvendelsesregimet, da kommunen fortsat vil stå for 

indsamling og håndtering af affaldet i det nye system. At ARC også driver et forsøgsanlæg til 

sortering af plast er en tydelig indikation på, at Teknik- og Miljøforvaltningen aktivt er med til 

at facilitere overgangen til et genanvendelsesregime.  

CLEAN har vi valgt at placere mellem regimet og nicheteknologierne, da deres formål er, at 

fremme bæredygtige teknologiers implementering i samfundet. Det gør de gennem 

tværsektorielle samarbejder, der involverer innovative startups og etablerede aktører i regimet.  

Verdensnaturfonden har vi omvendt placeret imellem det sociotekniske landskab og regimet, 

da de som NGO ikke er en del af det dominerende regime, men snarere er en metaaktør, der 

presser regimets etablerede aktører til at omstille sig. Verdensnaturfondens tilstedeværelse i 

den offentlige debat er med til at forme landskabet.  

Presset fra det sociotekniske landskab  

Vi anskuer det sociotekniske landskab som klimaforandringerne, den øgede ressourceknaphed 

verden oplever, samt den stigende erkendelse af, og ansvarsbevidstheden om problematikken. 
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Disse elementer former en tidsånd, som stiller krav til alle institutioner, der bidrager til krisen. 

Lovændringer, FN’s verdensmål og omstilling til cirkulær økonomi er alle visioner, som tager 

afsæt i klimaforandringerne og ressourcemanglerne. Formålet med Multilevelmodellen ifølge 

Geels, er at skabe en forståelse for bæredygtige omstillinger, hvilket må betyde at landskabet 

altid i en grad bliver defineret indenfor feltet  klima og miljø. I dag står mennesket i en sjælden 

situation, med akutte klimaforandringer, som kræver en omstilling nu. Ifølge Geels’s multilevel 

model så presser landskabet de eksisterende regime, som kan åbne døren op for, at innovationer 

får en plads i regimet. Grundet denne særlige situation med akutte klimaforandringer, 

argumenterer vi for at landskabet presser regimet i en ekstrem grad. Det er en unik og akut 

situation, som presser alle aktører til handling og omstilling nu. Landskabet er presset og 

kræver akut omstilling. Derfor mener vi ikke at landskabet kun bidrager til at skabe vinduer for 

forandring, som Geels illustrerer i sin model, men vi mener at i denne situation, presser 

landskabet i sådan en voldsom grad, at regimet påvirkes på en anden måde, som følgende afsnit 

uddyber. 

Effekten fra landskabets pres i regimet  

Ifølge Geels er regimer meget lukkede, men grundet det pres som landskabet sætter på det 

dominerende regime i dag er så stort, mener vi at regimet opfører sig anderledes. Det 

voldsomme press har resulteret i at de mulige vinduer for forandring som landskabet skaber 

ifølge Geels, nu er markant større. Vi argumenterer for at regimet, kan anskues som meget 

åbent, hvor det desperat griber ud efter løsninger og innovationer som kan lette presset fra 

landskabet. Gennem vores empiriske arbejde har vi stødt på eksempler, som understøtter denne 

pointe.  Under vores interview med Møhl blev det pointeret:  

“Lige nu er der enormt forbrugerkrav og derfor reagerer virksomheder jo i øst og vest for at 

imødekomme de her forbrugerkrav uden at der nødvendigvis er en samlet tanke bag det.” 

(Møhl, Bilag 2)  

Det enorme forbrugerkrav Møhl belyser i det ovenstående citat, stammer fra landskabets 

voldsomme pres. Det får virksomhederne i regimet til at tilskynde sig en ændring, for at 

imødekomme presset. Her understøttes pointen om, at regimet leder desperat efter løsninger. 

Regimet er ikke fastholdt og lukket her, som Geels Multilevelmodel ville mene,  men nærmere 

åbent og søger hurtige løsninger for at imødekomme landskabet. Hvis regimet anskues som 

åbent, kunne det tænkes som at være positivt, da muligheden for nichers indtræden i regimet 
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øges og i realiteten kunne bidrage til bæredygtige løsninger. Dog hvis aktørerne inde i regimet 

vælger at finde løsninger på egen hånd, vil samarbejde ikke finde sted og det kunne stå i vejen 

for et stort regimeskift, til en bæredygtig omstilling. Som Møhl understreger, så  griber 

virksomheder ud efter alle mulige løsninger, som der måske ikke er en samlet tanke bag. Hun 

fortsætter uddybende med at sige:  

“De skal løse deres problem nu og her. Derfor kom der de sidste år meget i spil om 

alternative materialer, kemisk genanvendelse og alle de her quick fixes, som løser den enkelte 

virksomheds problemstilling nu og her og imødekommer deres forbrugeres krav.”  

(Møhl, Bilag 2) 

Møhl understreger, at der sidste år er benyttet alternative metoder til genanvendelse af plast, 

som hun kalder “quick fixes”. Det understøtter vores pointe om, at regimet er åbent og aktører 

på egen vis, forsøger at løse problemstillingen og imødekomme forbrugerne. Problemet ved 

denne handling er, at klimaforandringerne påvirker alle aktører, både i og uden om det 

eksisterende regime. Hvis aktører i det eksisterende regime vælger at finde løsninger hver for 

sig, kan det stå i vejen for omstilling.  

Der er behov for samarbejde og fælles løsninger, hvis regimet for alvor skal ændre sig mod en 

bæredygtig praksis. Det ovenstående citat indikerer, at nicheinnovationer  nemt har fået plads 

i regimet, og det vurdere vi at skyldes det enorme pres fra landskabet. Hurtige “quick fixes” 

som Møhl kalder dem, står i vejen for samarbejde og hæmmer en overgang til genanvendelse, 

da aktører  enkeltvis handler på egen hånd. Møhl forklarer yderligere:  

"Derfor mener jeg helt sikkert vi skal investere i mekanisk genanvendelsesanlæg i 

Danmark. Jeg mener det er en måde at skabe grønne arbejdspladser på, og også sikre 

vores ansvar for vores emballage. Hvis vi så kobler det op på en ambitiøs emballage-

strategi, hvor man for eksempel laver udvidet producentansvar, hvor man designer til 

genanvendelse - jamen så begynder vi virkelig at optimere på ressourcerne så de kan 

cirkulere i højeste kvalitet." (Møhl, M., Bilag 2)  

Det ovenstående citat fra Møhl belyser at vi allerede i det eksisterende regime, har en teknologi 

som muligvis kan fungere og som hun mener er en god investering. Geels’s Multilevelmodel 

illustrerer at nicheinnovationer træder  ind og skaber en bæredygtig omstilling. Dog eksisterer 

der allerede en bæredygtig teknologi for plastaffald i det eksisterende regime, i form af  

mekaniske genanvendelse, og Møhl mener den er værd at investere i.  Ydermere taler vores 
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anden informant Niklas Pedersen fra CLEAN, også for mekanisk genanvendelse, da hele deres 

projekt omhandlede en indførsel af et mekanisk genanvendelsesanlæg i Danmark. Vores 

udvalgte aktører fra plastindustrien er overordnet set enige om at mekanisk genanvendelse, er 

fremtiden. Det ses ved initiativer som regeringens plastikhandlingsplan, der er et udtryk for et 

politisk ønske om øget genanvendelse af plast (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). Dette ser 

vi som tegn på at selvom langt større mængder plast afbrændes end genanvendes, er der en 

enorm velvilje i industrien til at øge genanvendelse (Møhl, Bilag 2. Åbo, Bilag 3). Det er et 

udtryk for at regimet er ved at omstille sig selv, snarere end at en niche skaber forandringer.  

Igennem vores interviews har vi fundet ud at der bliver talt for at videreudvikle og benytte 

mekanisk genanvendelse som mulig løsning. Her vurdere vi at plastindustrien allerede forsøger 

at omstille sig til mere cirkulære praksisser. Hvad har accelereret plastindustriens udvikling, 

når ikke den er drevet af en ny teknologi? 

Svaret kan igen findes i det ualmindelige store pres fra landskabet. Klimaforandringerne har 

været kendt af forskere i årtier, men det har ikke været et emne, der har fyldt voldsomt meget 

i medier, politik og den brede befolknings bevidsthed. De seneste år har problematikken 

imidlertid opnået stor bevågenhed. Miljø og klima er temaer, der fylder enormt meget i den 

offentlige debat, og den bevidste forbruger stiller større og større krav til de produkter de køber 

(Københavns kommune, B, 2019). Plast har fået særligt stor opmærksomhed de seneste år 

(Åbo, Bilag 3). Det er der en række forskellige årsager til. En del af forklaringen er nok, at den 

almene forbruger konfronteres med problematikken dagligt, idet de fleste fødevarer er pakket 

ind i plast. Derudover florerer der ofte stærke billeder af dyr der er kvalt i plastprodukter eller 

er fundet døde med maven fuld af plastik. Historier om vestlig plast dumpet på kyster i østlige 

lande, er også nyheder der har kunne få følelser i kog. Dele af problematikken er meget visuel, 

hvilket gør den lettere at forholde sig til.  

Geels beskriver at ændringer i landskabet kan skabe spændinger i regimet, som åbner et 

mulighedsrum for nye teknologier. Vi vurderer at landskabet - klima- og miljøproblemerne 

samt den øgede forbrugerbevidsthed - ikke alene har skabt spændinger i regimet, men 

provokeret en transition, som er drevet af plastindustrien selv 

Så måske skal aktørerne ikke desperat lede efter innovationer, som kan omstille regimet, men 

i stedet forsøge at investere i de eksisterende teknologier, der allerede er implementeret i 

regimet? Mekanisk genanvendelse er et eksempel på dette, som vores informanter også har vist 
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interesse i.  Hvis dette er tilfældet, kræver det en stærk vidensformidling og samarbejde mellem 

aktørere for at det skal føre til en vellykket omstilling, hvilket er to elementer vi mener er 

essentielle, som uddybes senere i analysen. 

Implementeringen af hurtige løsninger  

Geels beskriver at nicher ofte støder på komplikationer og modstand ved en indtræden i 

regimet, da regimer er stabile og ofte hælder mod det velkendte. Som nævnt tidligere, ser vi 

det som, at det enorme pres landskabet sætter på regimet, skaber en ustabilitet i regimet, 

hvorefter det bliver søgt efter, og implementeret, akutte løsninger. Et eksempel på dette kan 

ses i produktionen og implementeringen af bioplast, som er et initiativ som har haft til formål 

at styrke virksomhedernes egen grønne branding, snarere end at løse plastens miljømæssige 

udfordring (Møhl, Bilag 2). Selvom det er materialer der kan nedbrydes, eller er baseret på 

fornybare ressourcer, skaber det problemer i det eksisterende system, og kan ende med at 

modvirke den udvikling som de repræsenterer. Ved  genanvendelse af plast, ville en blanding 

af bioplast og almindelig plast, ødelægge hele processen.  Det er svært for forbrugere at se 

forskel på hvad der er almindelig plast og hvad der er bioplast. Dette kan skabe forvirring og 

komplikationer, da forbrugere skal sortere bioplast som restaffald, og ikke plastaffald, hvor den 

vil ødelægge genanvendelsen (Clemen, 2016).  

“Hvis vi skal have bionedbrydelige materialer, så skal vi kigge på snævre anvendelser, hvor 

det giver miljømæssig mening, og det er ret få steder vi kan sikre at det har en miljøpositiv 

effekt.  [...] har vi de rette faciliteter til det og vil det fordre at folk smider i naturen hvor det 

ikke nedbrydes? I Verdensnaturfonden er vi  skeptiske overfor at erstatte med 

bionedbrydelige produkter der ender som husholdningsaffald.” (Møhl, Bilag 2) 

Møhl pointerer ydermere problematikker ved at erstatte almindelig plast med bioplast i 

husholdningsprodukter, da en bionedbrydelig plast også kan bidrage til en opfattelse af, at det 

er et materiale der kan nedbryde  sig selv, og opfordre forbrugere til at smide det i naturen. 

Dette ser vi som et tegn på at individuelle aktører i regimet, desperat griber ud efter 

innovationer, der forhastet efterfølgende bliver implementeret. Ifølge Geels fungerer nicher 

som ‘inkubations rum’ for innovationer, hvor der gives mulighed at udvikles, og det gives et 

indblik i hvordan teknologien vil fungere, i forhold til det eksisterende regime. I dette tilfælde 

ser vi det som, at det pres som regimet er under, har medført  indførelsen af bioplast, før det 

har fået lov til at modne i Geels ‘inkubations rum’. Dette medførte en manglende overblik over 
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hvordan det ville fungere, samt hvilke konsekvenser det ville have, i det dominerende regime. 

Bioplast er bliver derfor et eksempel på en individuel løsning, som ifølge Møhl, ikke løser 

problematikken, men flytter dem, hvilket kan resultere i utilsigtede konsekvenser:  

“Markedet kræver at vi rykker hurtigt, men løsningsmodellen, som jeg ser det og som det 

også er mit indtryk er blevet den gennemgående tanke, det er at vi bliver nødt til at vente på 

at hele systemet kan omstilles. Så det er sådan set enormt positivt. Vi har sagt i flere år: Vent 

lige med de hurtige løsninger, så man undgår unintended consequences og regrettable 

substitutions.” (Møhl, Bilag 2)  

Her belyses også vægten af at få hele systemet med i løsningsmodellen. Da vinduet for 

forandring i regimet er så åbent, medfører det at individuelle aktører fokuserer deres energi på 

implementeringen af hurtige løsninger uden at forholde sig til hele systemet. Her bliver således 

investeringerne spildt på initiativer, som ender med at modvirke den udvikling som de 

repræsenterer.  

Vi argumenterer således igen for, at det pres som landskabet sætter på regimet har påbegyndt 

en aldeles nødvendig revurdering af, hvordan vi designer, producerer, bruger og genanvender 

plast. Men presset har været så massivt, hvilket har skabt en desperation, der medfører at visse 

aktører har forceret implementeringen af innovationer, før hele systemet egentlig var klar til 

det. Lige nu bliver det implementeret løsninger som mangler en systematisk forståelse, som 

således ikke vil skabe den fundamentale overgang af systemet, som er nødvendig hvis 

plastindustrien for alvor skal blive bæredygtig.   

Andre potentielle nicher  

Det er tydeligt at mekanisk genanvendelse ikke er en nicheteknologi. Dels fordi omstillingen 

faciliteres af plastindustrien selv, og dels fordi omstillingen ikke nedbryder det eksisterende 

system for at bygge et nyt op. Snarere justerer det praksisser i det eksisterende regime – om 

end der er tale om store justeringer. 

Vi har indtil nu alene beskæftiget os med mekanisk genanvendelse, men der findes en ny type 

genanvendelse, som kaldes kemisk genanvendelse. Ved denne proces nedbrydes 

plastprodukterne til råolie – altså lange kæder af polymerer – som har samme egenskaber, som 

virgin olie (Møhl M., Bilag 2). Det betyder at man kan frasortere additiverne, som har været 

føjet til produktet og opnå reel recycling i stedet for downcycling: Et farvet produkt kan 
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genanvendes til et transparent produkt og plast fra sæbedunke kan genanvendes til 

fødevareprodukter. Kemisk genanvendelse har således nogle klare fordele over mekanisk 

genanvendelse, mens teknikken rummer andre udfordringer, som ikke belyses yderligere. Hele 

idéen om ”design til genanvendelse” blive omsonst, fordi sammensatte plastprodukter ville 

blive nedbrudt til råolie, og blandede plastprodukter dermed ville have samme 

genanvendelsespotentiale som ”rene” plastprodukter. Der kunne argumenteres for, at dette er 

en nicheteknologi, da det ville have en stor indflydelse på mange aktører, hvis man valgte at 

satse på denne løsning i stedet. Det ville ikke resultere i en total rekonstruktion af regimet, men 

dog en markant omstilling, hvor aktører, der beskæftiger sig med mekanisk genanvendelse, 

ville blive skubbet ud af systemet. Selve måden vi producerer og forbruger plast ville være 

nogenlunde uændret. Nicheteknologier som ikke kræver store ændringer i regimet for at passe 

ind, kan kemisk genanvendelse være et eksempel på. 

Bionedbrydelig plast er et andet eksempel på en nicheteknologi. Der findes forskellige 

variationer af bionedbrydelig plast men det grundlæggende princip er, at produktet ikke kan 

genanvendes til nye produkter. Derimod nedbrydes det til CO2 og vand under særlige forhold 

(Clemen J., 2016). Som eksemplet med kemisk genanvendelse ville en implementering af 

bionedbrydelig plast forandre specifikke praksisser og erstatte visse aktører med nogle andre. 

Men det ville ikke rokke ved den grundlæggende måde vi bruger plast på, og derfor kan 

bionedbrydelig plast også anskues som ikke kræver store omstillinger i regimet. Der findes 

også teknologier der nedbryder de grundlæggende principper, som regimet bygger på, for at 

erstatte det med et fundamentalt nyt system. Vi har ikke i researcharbejdet mødt nogle 

eksempler på en sådan teknologi. Men idet meget af emballage er til for at bremse fødevarernes 

modningsproces, kunne man hypotetisk forestille sig, at der blev udviklet et 

modningshæmmende stof, som ville gøre meget emballage overflødig. I nogle lande bruger 

man bananblade eller andre naturprodukter som emballage Plastemballage kunne i visse 

tilfælde blive overflødigt hvis man brugte naturlig emballage. Der er dog en del kvaliteter – 

eksempelvis luft- og vandtæthed – som bananblade og andre alternativer vil have svært ved at 

matche.    

Sporafhængighed 

Sporafhængighed kan være med til at fastgøre at regimet hælder til det velkendte. 

Affaldsforbrænding har længe eksisteret i Danmark, og har taget en afgørende plads i 

Danmarks måde at behandle affald samt generere energi på. I 2017 indvies Amager Ressource 
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Center, Danmarks største og mest avancerede forbrændingsanlæg, der endte med at koste fire 

milliarder kroner (Wittrup, n.d.). Opførelsen af ARC, har vi valgt at se som en 

sporafhængighed, da det er et tydeligt tegn på at regimet hælder til det velkendte ved at 

fastholde afbrænding af ressourcer. Det pres som landskabet sætter, kræver at vi er nødt til at 

varetage de ressourcer vi bruger, og se affald som en ressource, i stedet for noget der bliver 

brændt af. Selvom affaldsforbrænding er en slags ressourceudnyttelse ved at der bliver 

genereret energi ud af det, er det en udnyttelse på laveste plan i en cirkulær tankegang. Presset 

fra landskabet kræver at vi cirkulerer vores ressourcer i flere omgange, før det i sidste ende 

bliver brændt af. Dette indebærer at affaldsforbrænding giver modsat resultat, som går imod 

det som de globale ressourcemangler kræver, og FN’s verdensmål, samt regeringens 

plastikhandlingsplan stræber efter. Derfor argumenterer vi for at opførelsen af ARC er et 

tydelig tegn på at regimet hælder til det velkendte, da afbrænding af affald ikke går op med den 

ressourcedagsorden vi har i dag. I løbet af vores empiriindsamling har vi også stødt på andre 

slags sporafhængighed. Niklas Pedersen fra CLEAN, belyste i vores interview, en 

sporafhængighed som stod i vejen for deres projekts succes:  

”Jeg tror også der var nogle ret dygtige aktører som sprang fra, fordi de ikke forstod 

processen, de er vant til at gøre det på en bestemt måde, med nogle bestemte faste 

udbudsbetingelser de sælger vare på. Når ikke de skal konkurrere på pris længere, men de 

skal konkurrere på hvem der kan levere den største innovationshøjde, så de lige pludselig en 

helt anden måde, de skal forstå sin egen virksomhed og deres egen organisation på” 

(Pedersen, Bilag 1)  

Pedersen belyser i den ovenstående citat, at aktørerne ikke skal konkurrere på pris men bedste 

innovation. Det skabte problematikker, da aktørerne havde svært ved at forstå denne tilgang. 

Der understøtter en anden type sporafhængighed, som fastholder en markedets økonomiske 

tankegang, hvor målet er den billigste pris. Dette er også noget som blev belyst i vores interview 

med Møhl, som pointerer at det er en anden slags succeskriterie vi er skal gå efter for at opnå 

en bæredygtig omstilling. I stedet for at målet skal være billigst og mest effektiv per krone, 

skal vi nu have minimal CO2 per krone eller minimal ressource per krone: 

“Markedet driver jo mod maksimalt output pr. krone. Det er ikke det vi skal måle vores 

succeser i nu. Nu skal vi have minimal CO2 pr. krone eller minimal ressource pr. krone. Det 

er et andet succeskriterium vi skal måle efter.” (Møhl, Bilag 2) 



41 

 

Både Pedersen og Møhl peger på en sporafhængighed i form af en økonomisk drevet 

tankegang, hvor billigst er bedst. Med det nuværende pres fra landskabets, kræves der en 

bæredygtig omstilling, hvor den denne sporafhængighed skal udfordres. Som Møhl 

understreger, skal der konkurreres med minimal CO2 pr kroner i stedet for konkurrence om 

pris.  

Vi har i denne del af analysen kigget på genanvendelse af husholdingsplast i forhold til Geel 

Multilevelmodel, hvor vi har fundet både tilpasninger, men også afvigelser fra hans fortolkning 

af teorien. I dette afsnit har vi haft fokus på aktørernes placering, samt regimets forandringer.  I 

det næste afsnit vil vi se nærmere på problematikker der er opstået grundet misinformation, 

hvor vi efterfølgende vil analysere vidensformidlingens indflydelse på transitionen af 

genanvendelse af husholdningsplast. 

Misinformation i den offentlige debat 

Vi har tidligere i analysen tegnet et billede af et meget ensrettet landskab, vi vurderer at borgere 

har øgende miljø- og klimabevidsthed, grundet det nuværende landskab. Men selvom at 

borgerne miljø- og klimabevidsthed øges,  vurderer vi, at der også er elementer som påvirker 

borgere en anden retning. Det drejer sig i særdeleshed om de mange dårlige historier om 

plastgenanvendelse i Danmark, som har præget mediebilledet dette efterår (Farsøe, 2019). 

Vestforbrænding har været i stormvejr, efter det viste sig, at de genanvendelsesprocenterne af 

dansk plast er markant lavere, end de har kommunikeret tidligere (Mærsk, 2019). Kritikken af 

den danske håndtering af plastaffald kan opsummeres i følgende citat fra det anerkendte 

fagblad, ingeniøren:  

“Der er ingen grund til, at danskerne sorterer alt deres plastaffald i en særlig beholder 

hjemme i køkkenet. Det konkluderer forskere på baggrund af en beregning fra Ingeniøren, 

der afslører, at godt to tredjedele af den plast, nordjyderne sorterer, ender med at blive brændt 

af eller på anden måde undslippe genanvendelse.” 

(Ingeniøren, 2019) 

 

Artikler som disse, har medført en stigende modvilje i befolkningen, som ellers har været 

optaget af bæredygtigt plastforbrug. Driftsoperatør på sorteringsanlægget på ARC, Martin 

Jensen, fortalte i et uformelt interview, at de dårlige historier havde tydelig påvirkning på 

borgernes plastsortering. De kunne måle markant stigning af urenheder i det plastaffald, der 
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blev læsset af på ARC efter nyheden (Jensen, Bilag 5). Dette ser vi som et eksempel på, at 

selvom der ses en større forøgelse af borgerne miljø- og klimabevidsthed, er der dog stadig 

elementer der bidrager til en modvilje hos borgerne, som kan hæmme overgangen af et 

bæredygtigt plastforbrug.  

I ovenstående afsnit blev argumenteret for, at landskabets pres har været så massivt, at det har 

medført uhensigtsmæssige initiativer fra virksomhederne. Det kunne derfor, tolkes som 

værende potentielt positivt, at borgerne lempede lidt af deres ildhu omkring den efterspurgte 

omstilling, så virksomhederne fik ro til at udvikle nogle helhedsorienterede løsninger. Det er 

imidlertid ikke tilfældet, da dårligere sortering fører til lavere genanvendelsesprocenter som 

skaber yderligere dårlige fortællinger i pressen. Det skaber en nedadgående spiral. Derudover 

giver det mindre incitament til at investere i sorteringsanlæg i Danmark, da det kræver store 

mængder ren plast for at kunne etablere en fornuftig forretningsmodel (Åbo, Bilag 3). Den 

negative mediedækning er således ødelæggende for udviklingen. Ifølge Jonas Åbo er det stærkt 

problematisk at disse negative historier ikke engang har hold i virkeligheden:  

“Der har været nogle historier om at vi har 36% genanvendelse af plast i Danmark [...] Det er 

jo et tal der viser noget om genanvendelsen af den totale mængde plastaffald der er i 

Danmark. [...] Eksempelvis indsamler vi i København 3500 tons plastik i år. Vi ved der er ca 

18000 tons i alt. Så hele den mængde der ikke bliver indsamlet - den kan vi jo ikke 

genanvende.” (Åbo, Bilag 3) 

Der er dermed en misforståelse i kommunikationen omkring genanvendelse af plast som 

gentages af mange forskellige medier - også de meget pålidelige som ingeniøren. En 

misforståelse, som er med til at overbevise borgerne om at deres sortering er ligegyldig. Det 

uddyber Åbo således:  

“Faktisk får man det helt forkerte budskab ud: Man siger, at det ikke giver mening for 

borgerne at sortere, for vi får nærmest ingen genanvendelse ud af det. Hvor det er lige modsat 

- vi får faktisk ikke indsamlet særlig meget, fordi borgerne ikke sorterer. Og derfor får vi ikke 

så meget genanvendt. Det er jo dybt ironisk” (Åbo, Bilag 3) 

Også Malene Møhl peger på store konsekvenser ved at komme med forkerte informationer til 

borgerne. Hun fortæller, at også større aktører, der af forbrugerne anses som værende 

bannerførere for den grønne omstilling, kommer forkerte informationer i forsøget på at 

simplificere nogle komplekse problemstillinger: 
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 “De vil jo gerne simplificere budskabet, og det synes jeg også skal gøres. Men ikke til en 

sådan grad at det bliver fejlagtigt. Det bliver farligt. Og det er vildt svært for os at komme 

bagefter og forklare nuancerne” (Møhl, Bilag 2).  

Frustrationen omkring de fejlagtige informationer, der florerer i den offentlige debat har været 

et tilbagevendende tema for samtlige vores informanter. Hvis vi skal gøre os en forhåbning om, 

at foretage den rigtige omstilling af systemet er det afgørende, at den viden der præsenteres om 

emnet er korrekt og fyldestgørende. Kompleksiteten kræver en vis simplificering, når der 

formidles til den almene borger, men i denne oversættelse er der risiko for, at meningen går 

tabt og fordrejes til forkerte “sandheder”.  

Ukorrekt viden der bliver præsenteret i samfundet, kan have store konsekvenser for 

omstillingen. Men vidensformidling omhandler ikke kun om misinformationer. 

Vidensformidling mellem gældende aktører, spiller nemlig en rolle i omstillingen til 

bæredygtighed.  I næste afsnit vil vi analysere hvor stor en betydning vidensformidling har på 

overgangen til genanvendelse af husholdningsplast.  

Vidensformidling 

I dette afsnit vil vi forsøge at frembringe et svar på, om informations- og vidensdeling mellem 

aktører i den danske plastindustri, kan have en betydning for overgangen til genanvendelse af 

husholdingsplast  i Danmark. Vi benytter her vores interviews og begreber fra teksten “The 

translation and boundary objects”, for at analysere vidensformidlingens rolle i 

aktørsamarbejde.  

I teksten “The translation and boundary objects” argumenteres der for, at det kan være svært at 

bevare informationers integritet, i rejsen mellem aktører. Hvis ikke det lykkes at bevare 

informationers integritet, kan informationer og viden gå tabt i udvekslingen mellem aktører. 

Ydermere omtales begrebet standardiserede metoder og grænseobjekter, som tidligere er blevet 

redegjort for. Gennem vores empiriske arbejde har vi fundet tegn på at vidensformidling spiller 

en væsentlig rolle i samarbejdet mellem de forskellige aktører i plastindustrien. Jonas Åbo 

pointerer under vores interview: 

 “Så ser vi så på fødevarebakker der er 1/3 del af vores mængde, og hvis vi ser på hvad de er 

lavet af, så er det jo, altså på det tidspunkt hvor vi kiggede på det her, der var det jo 9/10 bakker, 

eller noget i den stil der var lavet af PP og den 10. bakke var så lavet af PET. Det er jo ikke 
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holdbart, hvis fødevareemballage-industrien gerne vil arbejde med at lave nogle emballager 

som de selv kan bruge igen, så er det ikke holdbart at lave dem i PP, som situationen ser ud 

nu.” (Åbo, Bilag 3).  

Jonas Åbo belyser  her, at fødevareemballage-industrien selv ønsker at lave emballager der kan 

genbruge. Samtidig producerer fødevareemballage-industrien størstedelen af deres 

fødevareemballager i et materiale, der er svært at genbruge. Vi argumenterer for at dette er en 

problemstilling der kan anskues i samspil med begreberne grænseobjekter og standardiserede 

metoder, hvor informationers integritet bibeholdes. Citatet bidrager til empirisk evidens for, at 

det ikke har lykkedes at bevare informationers integritet i informationernes rejse mellem 

aktører. Det, at virksomhederne producerer deres fødevareemballager i et materiale der er svært 

at genbruge, og samtidig har et ønske om at genanvende deres fødevarebanker, kan tyde på at 

virksomhederne mangler informationer og viden om hvilke materialer der kan genanvendes.  

Endnu en problematik i dette område bliver belyst under vores interview med Niklas Pedersen 

fra CLEAN:  

”Jeg tror også der var nogle ret dygtige aktører som sprang fra, fordi de ikke forstod 

processen, de er vant til at gøre det på en bestemt måde, med nogle bestemte faste 

udbudsbetingelser de sælger vare på. Når ikke de skal konkurrere på pris længere, men de 

skal konkurrere på hvem der kan levere den største innovationshøjde, så de lige pludselig en 

helt anden måde, de skal forstå sin egen virksomhed og deres egen organisation på.” 

(Pedersen, Bilag 1) 

Ovenstående citat er endnu et eksempel på hvor brugen af standardiserede metoder ikke har 

været succesfuld eller eksisterende. Grænseobjektet kan i denne situation være plast som 

materiale. Grænseobjektet har formået at samle aktørerne. Dog har informations- og 

vidensdeling ikke været succesfuld. Dette resulterer i at nogle af aktørerne forlader 

samarbejdet. I denne situation kan bevarelsen og succesfuld overlevering af informationer, 

samt viden have spillet en afgørende rolle for samarbejdets succes, og dermed aktørernes fælles 

måls succes. 

Gennem vores empiriske arbejde har vi ligeledes fundet et eksempel hvor informations- og 

vidensformidlingen har været vellykket. Vi argumenterer således for at dette er et eksempel på, 

at en form for standardisering af metoder, og opstilling af grænseobjekter har fundet sted. Dette 

eksempel omhandler det danske pantsystem, som Møhl belyser i det  følgende citat:  
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“...Du kan stille en dåse tomater og en colaflaske op foran en 5-årig og spørge hvilken én der 

har værdi. Så ved de altså godt - at flasken kan man få penge for. Så hvis man kan få den 

ressourceforståelse ind på samtlige af vores materialer...” (Møhl, Bilag 2) 

Som tidligere redegjort for, formår Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology at beskytte 

informationers integritet, så informationer og viden ikke går tabt, når de overbringes fra aktør 

til aktør. Et af de interessante aspekter, i forhold til det arbejde vi udfører, er at Berkeley's 

Museum of Vertebrate Zoology, består af et samarbejde mellem forskellige aktører. Det 

ovenstående citat, kan anskues som et produkt af et succesfuldt aktørsamarbejde. De forskellige 

aktører mødes om et fælles grænseobjekt, men har hver deres agenda. Det er i en sådan 

situation, informationers integritet kan være svære at beskytte. Trods dette formår Berkeley's 

Museum of Vertebrate Zoology, gennem brugen af standardiserede metoder og grænseobjekter 

at beskytte informationer og videns integritet i deres overgang fra aktør til aktør. Når Møhl, i 

interviewet understreger, at selv en 5-årig er bekendt med værdien af en pantflaske, og uden 

problemer kan identificere flaskens værdi, kan det ses som et eksempel på god informations- 

og vidensformidling. I dette eksempel, vil der inddrages mange forskellige aktører, ved 

indførelsen af et pantsystem. Som teksten “The translation and boundary objects”, belyser vil 

aktørerne være vidt forskellige. Malenes eksempel med en 5-årig, der på lige fod med andre 

mennesker har denne viden, tyder på, at informationer og videns integritet, i rejsen mellem 

aktører, i denne situation, er blevet bevaret. Dette fører i praksis til et velfungerende 

pantsystem, der medvirker til en større mængde genanvendt plast i Danmark.  

For at opsummere denne del af analysen kan følgende udledes. Vi har fundet empirisk evidens 

for at information og vidensformidling kan påvirke genanvendelsen af husholdninsgplast i 

Danmark. Manglende viden blandt aktører kan føre til at aktører producerer produkter de 

ønsker at genanvende, i materialer der er svære at genanvende som i eksemplet givet af Åbo. 

Dertil kan det føre til at aktører forlader et samarbejde, som der blev oplevet i CLEAN’s 

projekt. Ud fra vores analyse kan vi udlede, at der i det ene eksempel, med vores informant 

Åbo, vurdere at der sandsynligvis ikke har eksisteret et samarbejde mellem de forskellige 

aktører, der har formået at bevare integriteten af informationer. Dette kan have resulteret i, at 

en viden der er nødvendig for at genbruge plast, ikke er blevet udvekslet mellem de 

samarbejdende aktører. I det andet eksempel med Møhl, hvor vidensformidlingen har været 

vellykket, kan vi udlede, at der kan have eksisteret et samarbejde mellem de forskellige aktører, 
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hvor de har formået at bevare informationers integritet. Dette argumenterer vi for kan have 

medvirket til at pantsystemet er et velfungerende system.  

Når forskellige aktører i plastindustrien samarbejder, kan plast som materiale fungerer som et 

grænseobjekt. Med plast som grænseobjekt mødes de forskellige aktører om dette og gennem 

standardiseret metoder kan informationers integritet bevares i deres overgang mellem aktører. 

Trods plastisk godt kan fungere som et grænseobjekt mellem de forskellige aktører, og 

standardiserede metoder kan beskytte informationers integritet, har vi i vores empiriske arbejde 

fundet eksempler på, at de forskellige aktører kan have forskellige agendaer. Disse forskellige 

agendaer kan muligvis stå i vejen for at nå til fælles beslutninger.   

Agendaer  

Forskellige aktører besidder forskellige agendaer, og selvom at det muligvis er det samme mål 

der i fællesskab skal opnås, kan denne diversitet måske stå i vejen. Gennem vores empiriske 

dataindsamling kan der tydeligt ses at aktørernes agenda skinner igennem deres besvarelser. 

Under interviewet med Møhl fra Verdensnaturfonden, som er aktør inden for en NGO, sagde 

hun:  

”Altså jeg synes jo det er en menneskeret at have en ren og funktionel natur, men jeg synes 

ikke det er en menneskeret at have sprøde chips.” (Møhl, Bilag 2).  

Det ovenstående citat understøtter fint at Møhl kommer fra en NGO, og derfor ser naturens 

balance med mennesket som en væsentlig og essentiel del af livet. Hvis vi spurgte ind til en 

anden aktørs holdning om menneskerettigheder, ville det højst sandsynligt fremkomme et svar 

som også ville bære præg af aktørens karriere, formål og miljø. Igennem vores indsamling af 

empirisk data, begyndte vi at lægge mærke til de forskellige aktørers agendaer kom til syne, og 

specielt et eksempel mener vi understreger den kompleksitet der kan forekomme ved at aktører 

med forskellige agendaer kan finde fællesløsninger.  

Igennem vores dataindsamlings periode deltog vi som observanter på Stena Recycling, hvor en 

rundvisning fandt sted, efterfulgt af en debat om genanvendelse af plast. Det var tydeligt at se 

de forskellige aktører var i tvivl om, hvor ansvaret lå og hvor ansvaret skulle lande. 

Rundviseren fra Stenas holdning kom tydeligt til udtryk under debatten. Han mente at der 

skulle stilles større krav til borgernes sorteringskrav af plast og han mente at borgernes evner 

indenfor sortering er undervurderet. Ydermere udtrykte han ønsket om at de forskellige 
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plasttyper skal forblive adskilte og muligvis endda opdeles i flere fraktioner, da værdien af 

plast bibeholdes, ved at holde dem adskilte (STENA, Bilag 6).  

Det var tydeligt at mærke hans tiltro til borgernes sorteringsevner, og hans tiltro til at kravene 

godt kunne skærpes yderligere. Denne tiltro og ønsket om adskilt plast, kan understøtte hans 

agenda som aktør. Han arbejder med affaldssortering og derfor er hans viden markant større til 

sortering end andre aktørers, derudover arbejder de på Stena kun med materiale som skal 

genanvendes, så ønsket om adskillelsen af plastikken, stemmer overens med hans formål og 

arbejde (STENA, Bilag 6).  I interviewet med Møhl, oplevede vi en hel anden holdning til 

borgernes sorterings evner, hun belyser problematikken ved sorteringskravene sådanne: 

”Vi ved at der er en grænse for hvor meget man kan få ud af, at få borgerne til at sortere, så vi 

skal ikke have flere fraktioner, vi skal nærmere have færre, og investere i design og 

eftersorteringsteknologi. Det kan ikke være rigtigt man skal være kemiingeniør for at gå ned 

med skraldet.”  (Møhl, Bilag 2) 

Malene Møhl, er som sagt ansat hos en NGO, og derfor kan der argumenteres for at hendes 

perspektiv er bredere, end rundviseren fra Stenas. Rundviseren har et specifikt afgrænset job, 

med konkret arbejde som involvere affaldshåndtering. Derfor kan der diskuteres for hvorvidt 

han som aktør har udviklet en ubevidst kompetence indenfor affaldssorterings viden. Den viden 

kan muligvis have indflydelse for hans ambitioner om borgernes sorterings evner. Der har 

Møhl, muligvis et bredere perspektiv og ser det store billede, da hun er ansat i en NGO og 

rådgiver indenfor plast. Møhl mener bestemt ikke der skal adskilles mere plast og hun 

understreger sin pointe ved at sammenligne, at som borgere at skulle sortere skrald, kræver en 

kemiingeniør uddannelse.  

Det er tydeligt at se den markante forskel på disse to meninger, om hvorvidt borgere skal eller 

ikke skal sortere mere eller mindre. De har samme mål, men forskellige udgangspunkter.  Det 

giver en forståelse for at selvom aktører har et fælles mål, så kan en agenda have indflydelse 

på forskellige måder at møde en målsætning. Det giver et klart indtryk, at løsningen fra 

forskellige aktører, vil forme sig forskelligt, i forhold til hvilken faglighed aktøren besidder. 

Men vil denne diversitet, stå i vejen for en overgang? Vil det være nok at have den samme 

målsætning, hvis uoverensstemmelser om måden at nå målsætningen på ville fylde i visionen?  



48 

 

 

 

Fælles løsninger  

Vores udvalgte informanter har alle visioner for en bæredygtig omstilling af plast. Her vil vi 

undersøge forskelligheder men også fælles antagelser, om hvad der vil fremme og hæmme 

genanvendelsen af husholdningsplast.  

I vores interview med henholdsvis Pedersen og Møhl, stødte vi på en fælles holdning. De 

understregede begge igennem interviewet at hvis overgangen til genanvendelse af plast skal 

kunne lade sig gøre, skal der indgå samarbejder mellem aktører. Under interviewet med 

Pedersen, fik vi et indtryk for hans holdning til samarbejdet. Han kommer med et eksempel i 

interviewet hvor han belyser udfordringer som kan forekomme hvis kommuner handler 

individuelt: 

”Det tænker kommunerne ikke over hvis de udbyder enkeltvis, så har de egentlig bare 

brugt 2 millioner på at lave en affaldsplan og den har de ikke særlig meget lyst til at 

ændre, for nu har de brugt 2 millioner på det, lavet klistermærker, brochurer og ringet 

til alle som der skulle ringes til. Men når det ligesom er det større hele det skal spille 

ind i, så skaber det et argument for at skabe mere effektive processer også fordi vi ikke 

er et større land end vi er, det burde for fanden være muligt at kunne gøre det på samme 

måde” (Pedersen, Bilag 1)  

Her argumenterer vi for at Pedersen belyser en økonomisk sporafhængighed, ved at kommunen 

lægger penge i sin egen affaldsplan. Det mener han vil fastholde aktøren, i dette eksempel, 

kommunen og derfor vil hælde til det individuelle og velkendte. Som beskrevet i teoriafsnittet 

om sociotekniske systemer, er sporafhængighed defineret ved at være med til at fastholde 

regimet. Pedersen understreger efterfølgende at den måde som systemet er opbygget på idag, 

ikke hænger sammen. Pedersen understreger vigtigheden ved aktør samarbejde, samt at det er 

den mest effektive måde at skabe en omstilling på. Der vurderer vi at Pedersen mener der er 

mangel på samarbejde og han mener det burde kunne lade sig gøre, tage Danmarks størrelse i 

betragtning og og derved lette overgangen på den måde.  

Pedersen er ikke den eneste informant som understreger sin mening at om at samarbejde er en 

essentiel del af løsning. Malene Møhl startede sit interview med at dele en oplevelse hun havde 
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på en konference hun havde deltaget i, som vedrørende status om omstillingen af 

plastindustrien:  

“Det jeg oplevede i år var, at der i langt højere grad er trådt et skridt tilbage og tænkt: "Hmm, 

vi kan ikke lave den rigtige løsning før vi får alle led i værdikæden med.” (Møhl, Bilag 2) 

Dette ovenstående citat understøtter den fælles forståelse, der er om at løsningen skal findes 

sammen. Dette citat kan argumenteres for at understøtte at regimet bliver påvirket af ovenfra 

landskabet, hvor aktørerne prøver at bevæge sig, henimod fælles løsninger og beslutninger.  

De akutte klimaforandringer, ressourcemangler og den nuværende tidsånd som landskabet 

indebærer, presser regimet og derfor også aktørerne. Ifølge teorien om sociotekniske systemer, 

kan landskabet ses som en bred kontekst, og Geels Multilevelmodel illustrerer at 

nicheinnovationer er de væsentlige faktorer der influerer regimet mod en transition. Dog vil vi 

gennem vores empiriske data og teoretiske forståelse for transitionen af sociotekniske 

systemer, argumentere for at landskabets store pres, er den væsentlige faktor som påvirker det 

eksisterende regime, og ikke nicher. Udover klimaforandringerne og den nuværende tidsånd, 

spiller informations- og videnformidling en rolle. Hvis ikke informationers integritet bevares, 

i aktørers tværsektorielle arbejde, vil vi argumentere for at det kan virke skadende for 

samarbejdet mellem aktører, og dermed også for en bæredygtig omstilling.  
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Kapitel 6 – Afrunding 

Diskussion 

I vores analyse fandt vi frem til, at informations- og vidensformidling mellem aktører i 

plastindustrien, kan have betydning for, hvorvidt husholdningsplast bliver genanvendt. Hvis 

informationers integritet ikke beskyttes når de overføres mellem de forskellige aktører, kan 

informationer og viden gå tabt. Dette kan i praksis føre til at husholdningsplast ikke bliver 

genanvendt. 

I et forsøg på at forholde os kritisk og diskuterende til de resultater vi i rapporten har frembragt, 

vil vi her diskutere validiteten af disse. 

Som empirisk evidens for at informations- og vidensformidling kan føre til at 

husholdningsplast i Danmark bliver, eller ikke bliver genanvendt, har vi med vores interview 

af Jonas Åbo fundet ud af at virksomheder producerer deres produkter i et materiale der er 

svært at genanvende, trods deres ønske om at genanvende deres produkter. Yderligere findes 

der i interviewet med Pedersen stærk empirisk evidens, da han omtaler et aktørsamarbejde, 

hvor aktører har forladt samarbejdet, fordi de ikke forstod processen. 

Ligeledes finder vi empirisk evidens for at informations- og vidensformidlings rolle, i vores 

interview med Malene. Her omtales pantsystemet og vi argumenterer for at dette er et eksempel 

på  et aktørsamarbejde hvor informationers integritet er blevet bevaret. Ifølge vores analyse 

kan dette kan være årsag til pantsystemets succes. 

Yderligere fandt vi ud af, at de forskellige aktørers agendaer kan skabe udfordringer for 

aktørernes samarbejde. I forbindelse med en diskussion af validiteten, af de resultater vi 

gennem vores arbejde har frembragt, kan den viden begreberne standardiserede metoder og 

grænseobjekter har bidraget med diskuteres. Hvis vi anskuer vores empiriske arbejde i sin 

helhed, står det klart at informations- og vidensformidling ikke er den eneste faktor af 

betydning. Flere af vores informanter nævner eksempelvis økonomi.   

Følgende spørgsmål er i forbindelse med dette opstået i gruppen: Har vi fået den viden og de 

resultater vi har, grundet vores fokus? Med andre ord kan positionere os selv kritisk overfor 

vores resultater. 
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Det står klart for os, at der i vores undersøgelse af overgangen til genanvendelse af 

husholdingsplast, findes mange forskellige faktorer af stor betydning. Vores tilgang til 

undersøgelse af emnet har dog været at fokusere på en faktor, eftersom vi fælles har vurderet 

at en undersøgelse af alle de faktorer vi gennem vores arbejde har identificeret ville blive for 

kompleks. Dette underminerer ikke det ovenstående spørgsmåls vigtighed, hvis vi skal forsøge 

at diskutere vores resultaters validitet. Om noget kan spørgsmålet hjælpe med at frembringe et 

muligt bud på validiteten af vores resultater. Hvis vi havde anskuet vores interview med Jonas 

Åbo ud fra en analyse, og tilhørende analytiske værktøjer, omhandlende økonomiens rolle for 

genanvendelsen af plast, er det muligt at vi havde fundet frem til, at virksomhedernes 

materialevalg ikke skyldes manglende viden, men i højere grad er styret af økonomiske kræfter. 

Den viden vi aktivt har søgt, kan gennem selektiviteten af de dele af vores empiriske arbejde 

vi har inddraget i vores analyse, og generelt gennem opgaven, måske have påvirket hvad vi har 

fundet ud af. Omvendt, hvis vi anskuer interviewet med Malene, nævner hun et eksempel hvor 

der er tale om et et aktørsamarbejde der gik i opløsning, da nogle af aktørerne ikke forstod 

processen. Ud fra dette tyder det, trods vores kritiske overvejelser om vores resultater, på at 

informations- og vidensformidling, uanset hvad, spiller en vigtig rolle for genanvendelse af 

plast. 

Ud fra tanken om Cirkulær Økonomi, kan der endnu engang tales om evidens for informations- 

og vidensdelingens rolle i genanvendelsen af plast. Her er der tale om en teori der på mange 

måder beror på økonomiske tanker. Hvis vi havde bygget vores analyse ud fra denne 

økonomiske teori, ville der stadig kunne argumenteres for, at informations- og vidensdeling 

spiller en central rolle. Hvis det økonomiske perspektiv havde været en problemstilling i fokus, 

i vores arbejde, kunne vi stille spørgsmålstegn ved hvorfor Cirkulær Økonomi ikke er mere 

udbredt. En af de grundlæggende tanker bag Cirkulær Økonomi er, at alle aktører der 

involveres i et cirkulært økonomisk kredsløb, nyder økonomiske fordele, hvis dette kredsløb 

er velfungerende. Her kunne et muligt svar være manglende, eller ikke succesfuld 

informations- og vidensdeling blandt aktører. Vores endelige mening er ikke at konkludere at 

vi har fundet en objektiv sandhed, ej heller at vi har skaffet vores viden på en forkert baggrund. 

Derimod kan det udledes, at selvom hvis vi havde benyttet os af andre teorier, ville vi med stor 

sandsynlighed stadig have set, at informations- og vidensformidling spiller en væsentlig rolle 

i overgangen til genanvendelse af husholdingsplast. 
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Konklusion 

På baggrund af interviews med en række forskellige aktører, har vi vurderet, at 

forbrændingsregimets transition til et genanvendelsesregime ikke er styret af de kræfter, som 

Geels beskriver i sin multilevel model. Modellen foreslår, at et ydre pres fra landskabet kan 

skabe spændinger i regimet, som giver nicheteknologier mulighed for at bryde ind og forandre 

de eksisterende praksisser. Men det enorme pres fra klimaudfordringerne og forbrugeres krav 

til industrien, som vi har i dag, skaber en anderledes situation end hvad Geels beskriver. 

Spændingerne i regimet er så stærke, at de ikke bare åbner muligheden for at modne og bedre 

nicheteknologier kan indtræde. Nicherne har simpelthen fået for let adgang til regimet. Det 

skyldes at virksomheder, der sælger plastprodukter, er desperate efter løsninger for ikke at blive 

stemplet som uetiske, da det vil skade deres brand og koste dem kunder. Konsekvensen er, at 

de forsøger sig med forskellige nicheteknologier for at løse deres egen akutte udfordring uden 

at have øje for hvordan det bidrager til miljøproblematikken. Det er hvad Malene Møhl kalder 

“regretable susbstititions”. Når virksomhederne implementerer hurtige løsninger i 

bæredygtighedens navn, kan det hæmme den omstilling, de hævder at være en del af. Det er 

absolut nødvendigt, at tiden og ressourcerne der investeres i bedre alternativer, bliver en del af 

en koordineret, tværsektoriel omstilling af hele systemet.  

For at ensrette initiativerne hos alle relevante aktører, kræver det en klar forståelse af, hvordan 

det optimale genanvendelsesregime skal fungere. Det er imidlertid svært at afgøre, da der er 

forskellige perspektiver på det optimale system. Eksempelvis når det gælder forventningen til 

borgernes sortering i hjemmet eller hvilke plasttyper vi bør anvende til hvilke typer produkter. 

Det er nødvendigt at etablere enighed om hvilke praksisser, der skal herske i 

genanvendelsesregimet, så de understøttes af lovgivning og efterstræbes i den teknologiske 

innovation, der investeres i. At ensrette visionen om genanvendelsesregimet kræver stærke 

partnerskaber, hvis succes er betinget af klar kommunikation og vidensformidling. Det er 

vigtigt, at alle der beskæftiger sig med plastprodukter, forstår de behov der er til et produktet i 

samtlige led af værdikæden, så alle kan tilpasse deres praksisser til at understøtte den fælles 

agenda. Derfor er det også vigtig at standardisere metoden til vidensformidling aktørerne 

imellem, så man sikrer sig, at den nødvendige viden videreformidles til alle værdikædens led.  
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Perspektivering 

Vi har i projektet afgrænset os til omstillingen af plastindustrien i Danmark men anerkendt at 

problematikken er global. En væsentlig overvejelse er, hvorvidt vores indsigter kan overføres 

til den omstilling af plastforbruget, der også er i gang i mange andre lande verden over.  

Vi vurderer at vores indsigter bedst kan overføres til andre vestlige lande, hvis plastproblematik 

ligner den vi har i Danmark. Det gælder især EU’s medlemslande, som alle skal efterkomme 

de samme krav til recirkulering af ressourcer, og som i en vis grad har minder om hinanden 

kulturelt og infrastrukturelt. Eksempelvis fungerer infrastrukturen omkring genanvendelse af 

plast i Tyskland efter samme principper som i Danmark, ligesom mange af den slags 

plastprodukter, der er på det danske marked også er på det tyske. Det er derfor nærliggende at 

tro, at omstillingen fra et lineært til et cirkulært plastforbrug har mange fællestræk i de to lande. 

Omvendt er plastproblematikken markant anderledes i mange asiatiske lande, hvor der er en 

helt anden lovgivning, kultur og infrastruktur omkring affald. Som Malene Møhl pointerede, 

giver kemisk genanvendelse mening, når det kommer til at rydde op i de store mængder 

plastaffald der flyder i mange østlige lande, men det giver ikke mening, som løsningsmodel til 

håndtering af plast i EU (Møhl, M., Bilag 2). Selvom fællestrækkene er større i lande indenfor 

EU, er der imidlertid visse markante forskelle. Eksempelvis har vi i Danmark en lang tradition 

for affaldsforbrænding, som har ført til store investeringer i forbrændingsanlæg. Investeringen 

i disse anlæg har skabt en stærk sporafhængighed, som man ikke oplever i de lande, der i højere 

grad deponerer deres affald. I England deponeres det meste er deres affald, og faktisk bliver en 

del af det sendt til forbrænding i Danmark, fordi det er billigere for dem at eksportere affaldet, 

end at deponere det selv. England har en økonomisk udgift ved at komme af med plastaffald, 

mens vi i Danmark får penge for at omdanne det til energi (Dakofa, 2016). Det er potentielt set 

lettere for England at facilitere omstillingen til genanvendelse af plast fordi deres økonomiske 

incitament er større. Men én af vores primære pointer er, at omstillingen afhænger af stærke, 

samarbejder og klar kommunikation aktørerne imellem. Vi vurderer, at det gør sig gældende 

for resten af EU’s medlemslande, omend der er afvigelser i de konkrete løsninger, der skal 

genereres af partnerskaberne.  

En anden overvejelse om projektets indsigter er, hvorvidt den viden vi har genereret, kan 

overføres til andre materialer end plast. Altså om konklusionerne kunne være repræsentative 

for Danmarks omstilling til et cirkulært forbrug af elektronikskrot, byggeaffald og andre 

materialer, der på nuværende tidspunkt fungerer i en lineær økonomi. Vi vurderer i høj grad, 
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at projektets indsigter er overførbare til andre lignende omstillinger, da det er mange af de 

samme barrierer der gør sig gældende. Her kan nævnes: Manglende forretningsmodel ved 

genanvendelse, produkter er ikke designet til genanvendelse, lovgivning understøtter ikke 

omstillingen, forskellige holdninger til udformningen af et optimalt system for genanvendelse, 

manglende forståelse for resten af værdikædens behov samt at det er en problemstilling, der 

både skal passe med den lokale infrastruktur men også fungere i samspil med internationale 

produktproducenter.  

Vi vurderer således, at vidensformidling i tværsektorielle partnerskaber spiller en central rolle 

i den globale omstilling fra et lineært til et cirkulært ressourceforbrug.  
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