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Abstract 

This paper examines food waste in regard to private households as well as in production and 

retail. The paper will address problems which are directly and indirectly related to food waste, 

being the general waste that leads to overproduction, seeing as how the production must meet 

the demand in retail from customers - hence establishing a contrived demand which in turn 

leads to the continuation of overproduction. The paper will be mainly focused on prevention 

of food waste in the private households.  

In order to answer the different questions that these problems inevitably raise, the foundation 

of the paper will be based on numbers, articles, statistics and interviews. 

Food waste is a generic term that needs to be redefined and categorized into two different terms: 

the inedible food waste and the edible food waste, with the latter being the topic of the paper. 

Edible food waste refers to food waste that may have merely expired due to lack of concern, 

attention or knowhow in terms of how to process the given food. The inedible food waste, on 

the other hand, refers to what inevitably must be thrown out during the process of consumption. 

The edible food waste does undeniably retain a somewhat ambiguous status seeing as what it 

refers to is generally subject to a wide variety of interpretations. The inedible food waste, 

however, remains more or less objective; what it represents is inedible: this may, for instance, 

be the peel of a banana. 

By consulting articles, statistics and interviewees the foundation has been laid in terms of 

discovering the root of the problem. People might be picky with their food; they might lack the 

experience and knowledge of how to prepare food or there may simply not be a sufficient focus 

on food waste and the number of problems it causes. The labels “Bedst før” (Best before) and 

“Sidste anvendelsesdato” (Expiration date) have also been a great cause of confusion to the 

customers. 

Applications and campaigns, with the latter being the most successful in this regard, have been 

shown to make a great impact on people and how they view and approach food waste, hence 

the paper’s main focus and objective. 
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1 - Problemfelt 
Klimaet er de naturlige rammer, som forudsætter menneskers og dyrs levevilkår på jorden, som 

derfor er helt essentiel for menneskers som dyrs overlevelse. Dette fremgår af samtidens 

politisk og samfundsdiskussioner, som i takt med global opvarmning og klimaets forværring 

verden over er en nødvendighed. Klimaforandringer er et universelt problem, som påvirker alle 

på forskellig vis. I takt med at polarisen smelter og vandstanden stiger, oplever nogle regioner 

ekstreme vejrforhold i form af ekstrem tørke, kraftigt nedbør og storme (Klimaforandringer, 

Ebbe Sønderriis et al. 2018). Det hovedsagelige ved de radikale forandringer ved klimaet er, at 

de er menneskabte og derfor tillægger et stort ansvar hos mennesker.  

  

 
 

Tabel 1 - En beskrivelse af ligheder og forskelligheder mellem dataindsamlingen fra de 

første deltagere (Farr-Wharton, 2014)  

 

Klimaets forværring udmønter sig i mange forskellige retninger som tilsammen danner et 

omfattende problem, som kan tilgås fra mange vinkler. Hvert år bliver der smidt 700.000 tons 

spiseligt mad ud i Danmark, hvor den private husholdning er estimeret til cirka 36% af netop 

dette spild (Miljøministeriet, Regeringens strategi for affaldsforebyggelse, 2015). Resten af det 

årlige madspild kommer fra detailhandlen (23%), fødevareindustrien (23%), 

primærproduktionen (14%) og de resterende 8% stammer fra b.la. institutioner og restauranter 

(Miljøministeriet, Regeringens strategi for affaldsforebyggelse, 2015). Figur 1 viser i hvor stor 

grad hvordan de forskellige udsmitte fødevarer hver er med til at bidrage til 
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klimaforandringerne i procent. Hertil er det værd at bemærke at svinekød bidrager for 3,7% til 

klimaforandringerne. Sammenlignet med frugt og juice, så er madspildet 29,4 kg. mere pr. 

voksen pr. år end oksekød, men står derimod for 1,1% Co2-udledningen. Madspildets andel 

står for i alt 13,5% af det samlede klimabidrag, hvor husholdningerne står for 155 kg. 

Co2/voksen/år. For at sætte disse tal i perspektiv, så spilder forbrugerne og detailhandlen hvert 

år så meget mad, at det vil svare til 9730 indkøbsvogne, som er helt fyldte med spiselige 

fødevarer (Miljø- og fødevareministeriet, 2016).  

  

Den private borger har derfor en stor indflydelse på det madspild, der til dagligt finder sted. 

Det kommer sig blandt andet af, at der ofte bliver foretaget impulskøb eller flerstyksindkøb, 

hvilket dog kan skyldes en forglemmelse af, hvilke varer, der er derhjemme (Landbrug og 

fødevarer, Madspild i Danmark, 2015, s. 10). Samtidigt er der også den adfærd, som finder 

sted i hjemmet, som har en stor betydning for madspildet. Her kommer det i hvert fald til 

udtryk, at der ofte bliver tilberedt for meget mad. Dette beror sig på den uvished om, hvor 

meget familien egentlig kan spise og i mange tilfælde hellere ønsker, der skal være for meget 

mad end for lidt. Dette kan især gælde hos børnefamilier (Landbrug og fødevarer, Madspild i 

Danmark, 2015, s. 10-11) 

Trods de røde tal, er der sket en forbedring i den private husholdning. Fra 2011-2017 er 

madspildet i den private husholdning faldet med 14.000 tons. (Miljø- og Fødevareministeriet, 

’’Kortlægning af sammensætning af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra 

husholdninger 2017’’, 2018, s. 57). Dog er der stadig lang vej endnu, da madspildet stadig er 

på omkring 247.000 tons på årsbasis i den private husholdning.  

De 14.000 tons er ikke nok, hvis vi forebyggelsen af madspild skal nå at bidrage til de 

klimamål, der er blevet sat af FN (Special report: Climate Change of 1.5 c, UN). For at bidrage 

til at kunne opnå dette mål, har vi i vores gruppe valgt at holde vores fokus på en snæver og 

realistisk målgruppe, der er unge mellem 18-28 år (Her tjekker vi mobilen, www.netkablet.dk). 

Af vores problemformulering fremgår det, at vi har valgt at beskæftige os med at designe et 

teknologisk artefakt. Dette artefakt har vi, på baggrund af vores målgruppes mobilbrug, valgt 

skal være en applikation, da disse i forvejen er en stor del af de unges hverdag. Dermed har de 

forudgående kendskab til applikationer, brugen af disse og teknologien bag. Vi betragter denne 
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målgruppe som den mest sandsynlige, da det samtidigt er den målgruppe, der står for det største 

madspild (jf. netkablet.dk). Vi vælger derfor applikationen, for at appellere til den unge 

generation og derved skabe størst muligt indtryk.  

 

2 - Problemformulering 

Hvilke funktioner skal en applikation indeholde for at bidrage til forebyggelsen af madspild i 

den private husholdning?  

 

3 - Arbejdsspørgsmål 

Hvordan defineres madspild, og i hvilket omfang finder det sted i henholdsvis produktions-, 

detail- og slutbrugerledet? 

Hvorfor opstår madspild, og hvordan forebygges det? 

Hvilke designprocesser kan inkorporeres i et teknologisk artefakt, for bidrage til at forebygge 

madspildet i den private husholdning, herunder unge mellem 18-28? 

4 - Afgrænsning  

Formålet med dette projekt er at udspecificere, hvilke konsekvenser madspildet har på vores i 

forvejen forværrende klima og i hvilket omfang vi som samfund kan løse problemerne, der 

knytter sig til madspild. Madspild er et tvetydigt begreb, som består af mange grene; vi har i 

projektet afgrænset os fra at undersøge alle. Hermed har vi lagt vores primære fokus på den 

private husholdning, men behandler hertil detail- og produktionsleddene i nogen grad. Dermed 

indsnævres vores fokusområde til slutbrugeren i den private husholdnings. Rent demografisk 

har vi afgrænset os fra at inddrage hele den danske befolkning som målgruppe og derimod 

valgt unge mellem 18-28 år som vores målgruppe. Geografisk afholder vi os fra at inddrage 

unge på tværs af grænser, men indsnævrer det derimod til unge danskere i København og 

omegn i forhold til vores de informanter, vi benytter i vores interviews. Analytisk og metodisk 

har vi fravalgt at bruge kvantitative metoder i vores arbejdsgang. Med det sagt, inddrager vi 
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forskning data som stammer fra kvantitative undersøgelser som supplering til vores kvalitative 

undersøgelser.  

5 - Metodiske overvejelser 

5.1 - Metoder generelt 

 

Formålet med dette projekt er at bidrage til forebyggelsen af madspild samt undersøge de 

bagvedliggende faktorer, som danner grundlag for madspild. Som udgangspunkt har vi i store 

træk afgrænset vores undersøgelse fra detailhandelskæden og derimod koncentreret os om 

slutbrugeren i den private husholdning. Dette har medført, at vi har måttet tage nogle 

afgrænsende til- og fravalg af metoder.  

Da indsamlingen af empiri og teori stod på, lod vi madspildsbegrebet være drivkraften. Dette 

har medført en bred indsamling af tidsskrifter og dermed en omfattende “litteraturbank”. Denne 

arbejdstilgang har overordnet set været god til at bibeholde et fokuspunkt og opdage nye 

tangenter. Det har hjulpet til at forstå hele madspildskæden - fra afgrøder til slutbruger - og i 

det hele taget bidraget til en bred forståelse af madspildsproblematikken på globalt og nationalt 

plan.  

Med afsæt i at afklare, hvorfor der opstår madspild i den private husholdning, har vi 

gennemlæst en lang række rapporter, analyser samt tidsskrifter fra henholdsvis Landbrug og 

fødevarer, Miljø- og fødevareministeriet, Stop spild af mad samt vejledninger fra EU, WRAP, 

mfl. Dette har givet et indblik i, hvor stort et omfang madspild har. De faktuelle og kvantitative 

undersøgelser er med til at understøtte vores egne kvalitative tal. Vi har også løbende holdt os 

opdateret på ny viden på området, hvor kilden WRAP (Waste and Resource Action 

Programme) har været nyttig, da de hyppigt publicerer artikler om emnet. 

I projektet er der fokus på forbrugeren, som således er nøglen i vores analyse af, hvorfor 

madspildet forekommer i så stor en mængde i den private husholdning. Hvor kvantitative data 

giver et systematisk objektivt overblik på madspildet, har vi inddraget kvalitative data fra egen 

undersøgelse for at supplere med et nuanceret perspektiv på forbrugerens rolle og erfaringer.  
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5.2 - Andre applikationer 

 

I forbindelse med vores applikationsudvikling har vi set på hvilke applikationer der ellers er 

markedet, som har lignende ønske om at reducere det nuværende madspild. Vi er 

opmærksomme på, at der findes lignende applikationer der har samme formål som os. Det er 

Plantjammer, Bite, for-resten og Too Good To Go. Sidstnævnte er en applikation, som blev 

oprettet i 2016 med det formål at formindske madspild (Too Good To Go, hjemmeside - om os 

- vores historie). Vi har været inspireret af deres applikationer og den måde, hvorpå de 

formidler budskabet - dog afviger vores måde at forebygge på. De skriver bl.a. på deres egen 

hjemmeside ’’Det blev til en app, der giver alle mulighed for at mindske madspild, mens de får 

god mad og støtter lokale forretninger, samtidigt med at forretningerne mindsker deres spild 

og får nye kunder i butikkerne’’. (Too Good To Go, hjemmeside - om os - vores historie). 

Isoleret set har vi samme budskab som dem, dog er vores primære målgruppe den private 

husholdning og hvordan man formindsker sit madspild. Der er en vis sammenhæng mellem 

vores applikation og “PlantJammer”, men vores applikation, som forklaret i senere afsnit, 

afviger ved tilføjelsen af nogle bestemte dimensioner - og ved at inddrage kød, hvor 

“PlantJammer” er vegetarisk. 
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5.3 - Brinkmann & Kvale 

 

Svend Brinkmann og Steinar Kvale udfolder deres viden og ekspertise inden for selve 

produktionen af viden gennem interview: hvad der danner et godt grundlag for et godt interview 

mellem intervieweren og interviewpersonen. De beskriver nogle af de teknikker, der hører til 

interviewhåndværket, men samtidig foreslår de, at der ikke skal være generelle interviewregler, 

forstået som at, interviews er relative (Kvale, S & Brinkmann, S, InterView, kapitel 7, s. 143). 

De taler om, hvordan de første par minutter i et interview er afgørende, da interviewpersonerne 

først ønsker en klar opfattelse, hvordan intervieweren fremstår, inden de begynder at tale fri og 

fremlægge deres følelser og erindringer for intervieweren (Kvale, S & Brinkmann, S, 

InterView, kapitel 7, s. 148). Det er vigtigt for intervieweren at vise en interesse, respekt og 

forståelse for hvad interviewpersonen siger og mener, og der samtidig forstås en afslappet 

stemning fra interviewerens side. Det er vigtigt fra interviewerens side at lave en briefing før 

interviewet, for fortælle om formålet og hvad der ligger til grundlag for interviewet, så 

interviewperson ikke er nervøs efter personen, har åbnet sig op for sin meninger og følelser. 

En debriefing efter interviewet kan også være godt for at få en god afrunding, hvor der kan 

blive spurgt ind til, om interviewpersonen har mere at tilføje eller blive spurgt om personen 

ønsker at tilføje noget ekstra, end hvad der er blevet sagt. Det kan f.eks. foregå ved at 

intervieweren spørger ‘’Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du mere, du gerne vil sige eller 

spørge om, før vi afslutter interviewet?’’ (Kvale, S & Brinkmann, S, InterView, kapitel 7, s. 

149).  

Brinkmann & Kvale beskriver også hvordan interviewpersonen som regel er forberedt med 

script inden de begynder på et interview. Et script er en interviewguide, som mere eller mindre 

skal strukturere interviewforløbet. Denne guide kan indeholde forskellige emner eller 

guidelines hvorpå intervieweren vil følge igennem interviewet (Kvale, S & Brinkmann, S, 

InterView, kapitel 7, s. 151). Selve interviewspørgsmålene spiller en meget central rolle i et 

interview og er meget essentielle for at et interview er flydende og giver mening. Spørgsmålene 

bør være korte og præcise. Samtidig kan der være forskellige typer af interviewspørgsmål og 

kan være meget forskellige i form af hvad intervieweren ønsker at få ud af et interview.  
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I forbindelse med vores projektarbejde har vi benyttet os af kvalitativ forskning i forbindelse 

med interviews med vores målgruppe. Hertil har Brinkmann og Kvale givet os ovenstående 

værktøjer, til at kunne udarbejde vores interviews bedst muligt. 

5.4 - Colored cognitive map (CCM) 
 

Colored Cognitive Map (CCM), eller også kaldet et problemkort, er en fremgangsmåde, med 

hvilken man har mulighed for at analysere et problem. Det er et værktøj til at forstå 

konsekvenser og årsager, samt finde løsninger til disse udfordringer (Venable, J.R, Design og 

Konstruktion, s. 1). Colored Cognitive Mapping (CCM) blev udviklet til at gøre det lettere at 

forstå konsekvenser og årsager af bestemte problemer. Det skal også bruges til at finde 

potentielle løsninger til problemet. John Venables primære fokus er at finde frem til potentielle 

løsninger, i form af de enkelte konsekvenser der finder sted. De to forskellige metoder til at 

fremstille et problemkort, som Venable beskriver, er følgende: ’’the problem as difficulties’’ 

& ’’the problem as solutions’’. Den første metode ’’the problem as difficulties’’ behandler 

problemet i form af at se på hvilke konsekvenser problemer fører til og hvordan problem er 

opstået, samt hvad der forårsager problem. Den anden metode som Venable beskriver er ’’the 

problem as solutions’’, som ser på løsninger til problemet, hvilke fordele vil der opstå ved en 

løsning af problemet og hvilke årsager til problem kan formindskes eller blive helt fjernet for 

at løse problemet (Venable, J.R, Design og Konstruktion, s. 4).  

Vi har benyttet os af Colored Cognitive Map (CCM), ved at udarbejde et problemkort i 

forbindelse med madspild. Som det ses ved figur 3, så har vi udarbejdet et problem bestående 

af følgende; ’’Den gennemsnitlige borger indkøber flere madprodukter end nødvendigt... den 

rigtige mængde af madprodukter’’(nedenståenden figur). Vi har derefter udarbejdet årsager og 

konsekvenser i forhold til den valgte problemstilling. Vi har benyttet os af problemkortet, for 

at se hvilke konsekvenser det givne problem fører til og se på, hvilke løsningsforslag der kan 

gavne processen ved at finde det bedste løsningsforslag. Dette har været med til at give os et 

bedre indblik i, hvordan vores designløsning skal være.  
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Figur 1 - Skrevet og udarbejdet af projektgruppen i forbindelse med skriftlig prøve i Design 

og Konstruktion, problemkort, 18/10/2019 
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Figur 2 - Anden iteration af vores problemkort, tilpasset til vores nuværende fokus i projektet 
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5.5 - Skriftlige kilder 
 

Vi har benyttet os af undersøgelser fra organisationer, som har en stor ekspertise og viden 

indenfor madspild. Vi har ønsket at give et overordnet indblik i det madspild, der finder sted, 

med understøttelse af tal og statistikker. Til dette har vi benyttet os af artikler, undersøgelser 

og rapporter fra Miljø- og Fødevareministeriet, samt Landbrug og Fødevarer. Vi har bl.a. 

benyttet os af Miljøstyrelsens rapport omkring regeringens strategi mod at reducere madspildet 

i Danmark med fokus på, hvordan madspildet i de enkelte led af værdikæden for fødevarer ser 

ud i Danmark. Altså hvor mange tons henholdsvis husholdningerne, detailhandlen, 

fødevareindustrien m.fl. smider ud i tons hvert år. Med denne undersøgelse har vi ønsket at 

kunne give et overblik over, hvor de mange tons af madspild stammer fra i de enkelte led i 

værdikæden.   

Samtidig har vi ønsket at give et overblik over, hvorfor husholdningerne står for det største 

madspild blandt disse led, hvortil Landbrug og fødevarers rapport ’’Madspild i Danmark’’, 

fortæller, hvordan husholdningernes madspildstendenser har udviklet sig og hvilke grunde der 

er til, at der bliver spildt mad i husholdningen, hvilket for os har været god baggrundsviden i 

relation til hvilke funktioner vores applikation har skullet have. Stop Spild Af Mad er 

Danmarks største interesseorganisation imod Madspild. Det er en frivillig forbrugerbevægelse, 

som har været med til at bringe fokus på netop madspild (Stop Spild Af Mad, hjemmeside). 

Dette har været med til at give os en bredere forståelse af hvilket arbejde der iværksættes i 

Danmark, for at informere befolkningen mere om madspildsproblematikken, hvilket for os har 

været vigtigt, da vi har kunnet indføre det i vores applikationsudvikling.    

VI har benyttet os meget af disse rapporter og tallene deri, fordi organisationerne bag lægger 

et stort fokus på at formindske det nuværende madspild og derfor ses som en kilde af værdi at 

kunne benytte sig af. Samtidig giver rapporterne et godt overblik over madspildssituationen i 

Danmark. 
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6 - Teori 
Vores projekt tager udgangspunkt i interessen for at skabe et større fokus på madspild og 

hvordan det kan hjælpes i en bedre retning. For at kunne realisere dette, har vi gennem empiri 

og teori samt egne spørgeundersøgelser fået en bedre forståelse af selve problemet. 

Vi har i projektet benyttet os meget af artikler og rapporter fra miljø- og fødevarestyrelsen, 

Landbrug og Fødevarer, Stop Spild af Mad og udenlandske organisationer, herunder FAO, EU, 

WRAP m.fl. Vi har på baggrund af deres undersøgelser kunnet inddrage en række figurer, 

tabeller og tal, som har givet os et mere struktureret billede af, hvordan vores problemstilling 

udspiller sig i Danmark og sætte det i relief til tilstandene i udlandet også. Samtidig har vi 

ønsket at definere bestemte begreber og vise, hvordan de har været til gavn for os og vores 

undersøgelser. Dette har givet os gode værktøjer til at forfatte interviewspørgsmål til vores 

valgte målgruppe og inspirere os, til hvordan vores teknologiske artefakt skulle udformes. 
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6.1- Udenlandske organisationer 
 
Madspild finder kun sted i Danmark. Det sker rundt i hele verden og derfor har vi benyttet os 

af internationale organisationers tal, for at få udvidet vores horisont og for at demonstrere, 

hvordan det samlede madspild ser ud. FAO, Food and Agriculture Organization of the United 

nations, som er en organisation under FN med fokus på at reducere sult i verden. De begyndte 

allerede tilbage med deres arbejde efter 2. Verdenskrig i 1945 (FAO, Food and Agriculture 

Organization of the United nations, About FAO). Vi har tillige benyttet os af en bestemt figur 

(Figur 4), de har udgivet, som fortæller, hvilke regioner i verden har det største madspild, både 

i forhold til den enkelte borger, men også i produktions- og værdileddet. Det har vi benyttet til 

at skabe et billede af, hvor præcist i verden smides der mest mad ud, men også for at kunne 

finde ud af, hvor i fasen det bliver smidt ud. Det samme gør sig gældende i forbindelse med, at 

vi har set på EU og hvad deres tag på at forebygge madspildet er. Vi kunne udlede af FAO’s 

figur omkring madspildet på verdensplan, figur 4, at Europa er den region, sammen med 

Nordamerika, som har det største madspild (FAO, figur 4). Derfor har vi set på, hvordan EU 

egentlig arbejder hen mod en formindskelse af det madspild, der finder sted i Europa. WRAP 

(The Waste and Resources Action Programme) er en britisk organisation som samarbejder med 

regeringer, firmaer og forskellige samfund, med ønske om at forebygge og genopfinde, 

hvordan vi designer, producerer og sælger produkter (WRAP, hjemmeside - Our Vision).  
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6.2 - Madspild versus madaffald 
 
Det er vigtigt at kunne kortlægge, hvad den egentlige forskel er på, hvad der er madspild og 

hvad der er madaffald. Madspild er fødevarer som bliver smidt ud eller går til spilde, som 

egentlig godt kunne have været spist. Derimod er madaffald fødevarer, som ikke mere er 

spiseligt (eller som aldrig har været, eksempelvist en bananskræl) og derfor er blevet til affald 

(Landbrug og Fødevarer, Madspild i Danmark, 2015, s. 4). Det er vigtigt for os at definere, 

fordi vores projekt går ud på, hvordan vi kan formindske madspildet - altså den mad, som stadig 

er spiseligt. 

 

6.3 – Affordance 
 
Teorien affordance blev for første gang omtalt i artiklen “The Theory of Affordances” (1977) 

skrevet af den amerikanske psykolog J. J. Gibson (Gibson), som han senere hen 

kontekstualiserede med en mere dybdegående analyse i bogen “The Ecological Approach to 

Visual Perception” (1979). Teorien affordance handler om, hvordan det enkelte individ 

opfatter dets omgivelser. (Norman (1999). Affordance,  Conventions and Design) Dette 

manifesterer sig eksempelvis i overflader, farver, konstruktioner. Hertil antager Gibson, at 

mennesket tenderer til at modificere omgivelserne, så de tilpasser de krav, der måtte opstå. 

Krav er et nøgleord i teorien, når man taler designteori, hvor affordance bliver brugt til at 

beskrive, hvorledes et begreb opfylder de menneskelige krav til designet samt, hvor intuitivt 

det er, når det skal bruges. Hvis et design skal opnå affordance, skal det være selvforklarende 

og udløse én løsningsmulighed. Tag en dør for eksempel: håndtaget på en dør giver én 

mulighed: det forekommer åbenlyst for individet at døren som produkt skal betjenes ved brug 

af håndtaget. I designteoretisk sammenhæng betragtes affordance opnået, hvis forbrugeren, 

intuitivt, kan benytte produktet korrekt. Dette har vi inkorporeret i designprocess af vores 

applikation. Vi har ønsket at skabe denne forbindelse til vores applikation, så forbrugeren 

intuitivt kan benytte vores applikation korrekt. På den måde har vi netop haft til formål at skabe 

det enkelt og brugervenligt.  
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6.4 - TRIN-modellen 
 
TRIN-modellen er udviklet af tre undervisere: Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde 

Christensen. Modellen består af seks trin: 

1. Teknologiers inde mekanismer 

2. Teknologiske artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiers systemer 

5. Modeller af teknologier 

6. Teknologier som innovation.  

(Jørgensen, N., kursusgang 1, TSA) 

Ordet TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk (Jørgensen, N., 

Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s.3). Formålet TRIN-modellen er at inspirere til at kunne 

analysere teknologier, hvor der er fokus på teknisk-videnskabelige aspekter (Jørgensen, N., 

Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s.2). Vi har ønsket at analysere vores applikation, hvor vi vil 

benytte nogle enkelte af disse trin.  

Trin 1 består af de centrale mekanismer, samt de processer der er i en teknologi, som b.la. 

bidrager til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, N., Digital signatur…., 6. Nov. 2019, 

s.6). Trin 2 består af de forskellige teknologiers artefakter, artefakter betragtes som 

menneskeskabte og adskiller sig fra de genstande, der er frembragt gennem processer fra 

naturen (Jørgensen, N., Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s.7). Trin 3 ser på de utilsigtede 

konsekvenser, som kan opstå ved en teknologi. Det er de effekter, som vurderes som negative 

(Jørgensen, N., Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s.8). Trin 4 omhandler de sammenhængende 

systemer af teknologiske artefakter som er teknologiske systemer. Det besidder en samlet 

funktion, der gør det muligt at udforme naturen med henblik på at opfylde de menneskelige 

behov (Jørgensen, N., Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s. 9). Trin 5 omhandler modeller af 

teknologier, som både kan være numeriske, visuelle eller fysiske. Disse modeller er med til at 

skabe repræsentationer, hvor udvalgte egenskaber ved en teknologi søges undersøgt eller 

gengivet (Jørgensen, N., Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s.9). Det sidste punkt, trin 6, er 

teknologier som innovation, hvilket beskriver at innovation er implementering af væsentlig 

eller nye forbedrede produkter, processer eller organisationsformer. Ofte handler det om hvad 
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der driver en ny teknologi frem, samt hvilke barrierer der får udbredt teknologierne (Jørgensen, 

N., Digital signatur…., 6. Nov. 2019, s. 10).  

 

6.5 - Designproces - prototype, iterationer, feedback 
Vores design til løsningen er meget tæt forbundet med feedback fra informanter. Vi bruger 

iterativ (gentagende) proces som et virkemiddel til at skabe bedre design. I projektet har vi 

lavet det første udkast til en prototype af vores applikation, og har præsenteret det med vores 

koncept til potentielle brugere (individer, som opfylder kriterier til målgruppen). Prototyper er 

en essentiel del af designprocessen, fordi de hjælper os med at følge den “gode cirkel”: (“The 

Design Sprint”, Google Venture) Vi får en idé, vi kaster os ud i det, men før det implementeret 

i et bredere omfang, spørger vi vores målgruppe, hvad de synes. Feedback bruges til en ny 

prototype - og processen gentages indtil man synes, at designet er klar. Den første iteration var 

baseret kun på vores egne erfaringer, præferencer og teorier, som vi kendte. De næste 

iterationer var dog drevet af feedback, som vi har fået udefra spørgeskemaer. Design handler 

nemlig om at opfylde et behov og derfor var feedback uundværligt, når det kom til at konstruere 

vores prototyper. Ved at kombinere iterationer af prototypen med vores interview, blev vi 

meget klogere på brugerens rigtige behov.  

 

Samlet set har vi ønsket at få et bredt og nuanceret billede af, hvordan madspildssituationen er. 

Det går fra, hvordan det generelle madspild anses i Danmark, men også hvordan det udspiller 

sig i resten af verden. Dette har vi kunnet udlede, ved at benytte os af det arbejde, som både de 

danske og udenlandske organisationer og bevægelser har lavet.  
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6.6 - Vaner og adfærd 
 
Vaner er styret af en regelmæssig opførsel som bliver gentaget, som kræver lidt eller ingen 

tanke. En vane kan netop være en del af en aktivitet, hvilket blot kan være at reagere eller 

tænke. Forstærkning er med til at tilskynde til gentagelse af en adfærd, hver gang der stimulans, 

der provokerer adfærden, gentager sig. Hver gang der sker en gentagelse, bliver opførelsen 

mere automatisk (Encyclopædia Britannica, Habit Behaviour). Det er vigtigt for os at få 

defineret, hvad vaner og adfærd er, da det er helt centrale begreber, vi arbejder med i vores 

projekt. Netop de vaner og adfærd, som forekommer i den private husholdning, er med til at 

opretholde det madspild som finder sted. Vi ønsker netop med en applikation at ændre de vaner 

og adfærde til at kunne reducere madspildet.  

 

6.7 – Hedonisme 
 

Begrebet beskriver en persons lyster og manifesterer sig på flere forskellige måder. 

Menneskelige motiver bestræber sig efter lyster og væk fra ulyst (Halloran et al, 2013). De 

impulskøb der bliver foretaget, som beskrevet i afsnit 8.6.3 er drevet blandet andet af 

hedonisme. 
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7 - Empiriske overvejelser 
 

7.1 - Kortlægning af madspild 

 

Gennem fødevareforsyningskæden bliver der på verdensplan smidt en stor mængde fødevarer 

ud, som stadig ville være spiseligt. Udenlandske undersøgelser viser at cirka halvdelen af de 

fødevarer, som bliver smidt ud, faktisk godt kunne være blevet spist (Fødevarestyrelsen, 

Madspild, 2019). Madspild har de seneste år fået mere opmærksomhed, og danskerne er blevet 

mere informeret om konsekvenser af det madspild, som finder sted (Landbrug og fødevarer, 

Madspild i Danmark, 2015, s. 2). Madspild er kort sagt fødevarer, som der går til spilde, men 

som godt kunne være blevet spist. Der bliver spildt fødevarer gennem hele processen, fra det 

bliver dyrket og produceret, til det står klar på bordet hos forbrugeren. Derfor opstår der 

madspild både hos virksomhederne og hos slutbrugeren, som er den almene forbruger 

(Landbrug og fødevarer, Madspild i Danmark, 2015, s. 4). 

På verdensplan bliver hvert år cirka 1/3 del af de produceret fødevarer smidt ud, hvilket vil 

svare til cirka 1,3 milliarder ton mad. De industrialiserede lande smider ud for omkring 670 

millioner ton, hvorimod udviklingslandene har et tab på næsten det samme, 630 millioner ton. 

Dette inkluderer b.la 45% frugt og grøntsager, 35% fisk og skaldyr og 20% kød. Den mad der 

bliver smidt ud, har cirka en værdi på 990 milliarder dollars (Food and Agriculture 

Organization of the United nations, Global Intiative on Food Loss and Waste reduction).  
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Figur 3 - Hvilken region smider mest mad ud? - Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) 

 

Ovenstående figur viser fødevaretab og affald pr. indbygger, samt det tab der finder sted fra 

produktion til detailhandel, rundt omkring i verden. Hvis man ser bort fra 

produktionsprocessen, så ligger Nordamerika og Europa i toppen med cirka 95-115 kg pr. år, 

hvorimod syd/Sydøstasien og Afrika syd fra Sahara kun ligger på 6-11 kg. Dog bliver der stadig 

spildt meget mad i produktionsfasen i disse u-lande pga. dårlig infrastruktur og udstyr (Ross 

Chaniey, Which Countries waste the most food?, 2015).  

  

Alene i Danmark bliver der smidt cirka smidt 700.000 tons mad ud årligt, som kunne være 

blevet spist. Husholdningens madspild udgør for cirka 260.000 ton pr. år (gennemsnitlige 

madspild i årene 2011-2017) hvilket cirka vil svare til 24% af det skrald som er i 

skraldespanden (Miljøministeriet, Regeringens strategi for affaldsforbyggelse ’’Danmark uden 

affald II’’, s. 27). 
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Figur 4 - Madspild i de enkelte led af værdikæden for fødevarer (tons pr. år) -  

Miljøministeriet, ’’Danmark uden affald II’’, s. 27 

 

Som ovenstående figur fortæller, så finder vi det største madspild i selve de danske 

husholdninger. I servicesektoren ses et årligt madspild omkring 227.000 ton, hvor de 163.000 

ton stammer fra detailhandlen. Fødevareindustrien spilder lidt under 150.000 tons mad imens 

hoteller, restauranter, institutioner mm. spilder omkring 30.000 tons mad.  
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7.2 – Klimaet 
 

 

 Tabel 2 - Tabellen viser fødevareindtag og madspild pr voksen dansker pr år, samt 

klimabidrag fra fødevareforbrug og madspild - (Mogensen et al, 2013) 

Rapporten udarbejdet af Aarhus Universitet, fra hvilken ovenstående tabel er uddraget, dykker 

ned i figuren og skildrer de kendsgerninger, der er forbundet med henblik på klimaet, hvad 

angår madspild. “Det fremgår af tabel 10, at det samlede klimaaftryk fra en danskers kost 

beregnes til årligt at udgøre 1684 kg CO2-ækvivalenter (kuldioxid, metan og lattergas) 

(Mogensen et al, 2009), heraf 155 kg CO2/pers/år (9,2 %) der skyldes det fødevarespild i 

husholdningerne, som kunne være undgået, 40 kg CO2/per/år (2,4 %) skyldes spild i 
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detailhandlen og 32 kg CO2/pers/år (1,9 %) skyldes spild i fødevareindustrien” (Mogensen et 

al, 2013). Af dette citat og forfatternes granskning af tabellen kan udledes, at madspildet i de 

danske husholdninger kan sænkes betragteligt, hvis der tages de rigtige foranstaltninger i brug 

og tages de rigtige forholdsregler. Rapporten skildrer endvidere forskellen mellem forskellige 

landes kulturer, hvad madspild angår og bidrager således til at skabe et overblik over, hvorledes 

forskellige EU-lande bidrager til den globale Co2-udledning. Figuren inddeler endvidere 

madspildet i forskellige kategorier, der bidrager til at vise i hvilke sektorer og hvilke kategorier, 

at et intensiveret fokus på forebyggelse af madspild skal herske. Mere herom nedenfor. 

Tabel 3 - Klimaaftrykket fra produktion af 1 kg produkt, kg co2-ækv - Mogensen et al, 2009 
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Tabel 3 giver et indblik i, hvorledes Co2-belastningen fordeler sig på de forskellige madvarer, 

der produceres og indkøbes. 

Miljø- og fødevareministeriet bruger termet “Den økologiske rygsæk”, som blev skabt af 

Wuppertal Institute (Bæredygtig Udvikling, bu.dk). Denne term har til formål at 

overskueliggøre det klimaaftryk, som forskellige madvarer og madvaner har. Af figuren kan 

det således udledes, at kødproduktionen, herunder især oksekød, har den suverænt største 

økologiske rygsæk. Oksekøds madspild udgør i kg Co2-udledning/voksen årligt 43,1 for 

husholdningens vedkommende og 9,2 i forarbejdningen. Drikkevarerne tager i figur 1 

andenpladsen ved forarbejdningsprocessen med 5,1 kg Co2-udledning årligt/voksen, men 

bemærkelsesværdigt er det dog, at udsmidningen for husholdningen her blot udgør 6,3 kg Co2-

udledning årligt/voksen. Grunden hertil skal formentligt findes i, at drikkevarer generelt holder 

sig bedre end kød (generelt set - men eksempelvis mælk er overordnet set også et ret 

forgængeligt produkt, men udgør formentligt ikke så stor en del af det total antal drikkevarer i 

husholdningen), og at de fleste slutbrugere i husholdningen nok er mere tilbøjelige til at indtage 

mælk, der er gået over udløbsdatoen end kød. Det skal dog her bemærkes, at datoangivelserne 

for henholdsvist drikkevarer og kød, hvor førstnævnte er mærket med “Bedst før” eller “Mindst 

holdbar til” og kød som oftest er mærket med “Sidste anvendelsesdato’’. Her er igen en 

skildring mellem to termer, som forvirrer danskerne (Fødevarestyrelsen, 2019), og således kan 

bidrage til det samlede madspild og i den forbindelse bevirke, at klimaaftrykket som følge deraf 

stiger. 

Figuren nedenfor giver et indblik i, hvordan hele madspildet forholder sig fra produktion til 

slutbruger og giver samtidigt et indblik i, hvor meget af maden, der går til spilde under hvert 

led samt, hvor meget der spildes. 
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Figur 5 - Hvilke madvarer der bliver spildt og indtaget i værdikæden i kg CO2 pr voksen om 

året - Mogensen et al, 2013 

7.3 – Forebyggelse 

 

I artiklen “Addressing food waste reduction in Denmark” tages der højde for, at der er flere 

forskellige aktører og instanser, der forbindes med madspild og at der således er flere 

forskellige kanaler at gå igennem, når madspildet skal forebygges; såvel i husholdningen som 

i alle andre led af produktionskæden. “ However, progress on the knowledge at the EU level, 

as well as the global level have put into question the feasibility and coherence of such targets 

considering that there is still a need to improve quantification of food loss and waste along 

with monitoring and identification of feasible medium to long-term solutions” (Halloran et al, 

2014, p. 297). For at kunne forebygge madspild i sit hele, forekommer det klart, at der skal 

herske en art universel målestok for madspildet, så der er en bred enighed om, hvad det helt 

præcist er for et problem, der skal adresseres. Det er et problem, som både organisationen 
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WRAP og de tvær- og supranationale og blot nationale organisationer har stået over for. WRAP 

udtaler blandt andet, at der er sket et fald på 15% i madspild ifølge deres tal (WRAP, 2017), 

men at den madspildsreduktion næppe kan akkrediteres dem og deres kampagner alene. De 

påpeger således, at der forholder sig en markant interdependens mellem, blandt andre faktorer, 

økonomi - hvad enten der eksisterer lav- eller højkonjunktur på det givne tidspunkt - og 

madspild, som de som non-profit organisation ikke har indflydelse på. Tallene fra 

Miljøstyrelsen peger på, at der er sket en reduktion på 8% indefor madspild mellem 2011-2018 

(Miljøstyrelsen, UAFF nr. 17, 2018), men hvor Stop Spild af Mad og Miljøstyrelsen begge har 

forestået kampagner indenfor området, kan disse i forlængelse af førnævnte næppe tilskrives 

al cadeauen herfor. 

Hertil skal påpeges, at EU, herunder EU-kommissionen, fra tid til anden iværksætter initiativer 

til at modarbejde og forebygge madspildet (Halloran et al, 2014, p. 297). Disse kommer typisk 

i form af direktiver, cirkulærer eller vejledninger, men det skal imidlertid understreges, at disse 

ikke er bindende, og at det således står frit for for de forskellige medlemslande, om de vil leve 

op til de stillede krav (EU-kommission, 2012; EU-parlament, 2012). 

Der er private forehavender, der forsøger at reducere madspildet lokalt i Danmark, her 

fremtræder især Stop Spild Af Mad, som blev oprettet i 2008 og siden har søgt at oplyse den 

danske befolkning om madspild, dets konsekvenser og hvorledes madspildet kan forebygges - 

især i den private husholdning. 

Mangen en aktør, der er fortalere for reduktionen af madspild er tillige fortalere for, at der skal 

herske mere cirkulær økonomi i vores samfund. Men der er i vidt omfang forskellige interesser 

ved de forskellige led, der er i forbindelse med en cirkulær omstilling. Disse være sig respektivt 

produktionsleddet og forbrændningsleddet, der tager sig af al slags udsmidning (Halloran et al, 

2014, p. 300). 
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7.4 - Sammenfatning  

 

Madspild er væsentligt problem som pålægger klimaet et stort pres alene i Danmark smides 

der over 700.000 tons mad ud årligt (Miljøministeriet, Danmark uden affald, 2015). Dette 

defineres som ´madspild´ (Miljøstyrelsen, tal fra 2014) hvoraf husholdning står som jævnført 

7.1 for største procentdel af dette. Det største ansvar tilskrives derfor slutbrugeren som smider 

mad ud, for omkring 13,5 milliarder om året (Landbrug & Fødevarer, 2016). Madspild er 

madaffald som kunne være blevet spist, men som af andre årsager er bliver smidt ud. 
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8 – Analyse 

8.1 - Analyse af madspildet  

 
 

Figur 6 - Årligt madspild i Danmark i % - Miljøministeriet 

 

I Danmark smides der ca. 700.000 tons mad ud årligt (Miljøministeriet, Danmark uden affald, 

2015). Dette defineres som ´madspild´, (Miljøstyrelsen, tal fra 2014) madspild er madaffald 

som kunne være blevet spist, men som af andre årsager er bliver smidt ud. Den almene dansker 

bliver kategoriseret som den private husholdning, som hvert år estimeres til at udgøre 36 

procent hertil (Miljøministeriet, 2015). Som figur 4 illustrerer, fremtræder den private 

husholdning som den kategori med mest madspild. Der hersker altså ingen tvivl om, hvorvidt 

der er belæg for at tilskrive den private husholdning en stor del af ansvaret. Ansvaret ses tildeles 

påtaget, da nye tal fra 2018 viser; at danskerne har reduceret deres madspild med 14.000 ton 

årligt. I henholdsvis 2011/12 havde den danske husholdning et madspild på omkring 260.000 
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ton hvor det nu er på omkring 247.000 ton (Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, 

2018).  

 

Forebyggelse fremkommer i stigende grad også i det offentlige. Miljø- og fødevareminister 

Jakob Ellemann-Jensen har i 2019 sammensat et hold, den såkaldte “tænketank” som skal 

arbejde imod at Danmark skal opnå FNs verdensmål om madspild.  

“På verdensplan spildes ca. én tredjedel af alle fødevarer. Madspild og fødevaretab er 

simpelthen én af vor tids store syndere. Så det er en vigtig opgave, som den nye bestyrelse skal 

løse sammen med de øvrige medlemmer...   ...Det er helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for 

at omstille vores produktion og forbrug af fødevarer, så det bliver mere bæredygtigt, siger 

miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.” (Miljø- og fødevareministeriet, 4 april 

2019, pressemeddelelse). 

 

Forebyggelse af madspild ses i stigende grad at manifestere sig i samfundet. Dette udmønter 

sig i forskellige alliancer på tværs af samfundet, som bidrager til et fælles incitament for 

forebyggelsen af madspild. Eksempelvis er 15 virksomheder gået sammen med Stop spild af 

mad og fødevarebanken med et nyt initiativ, hvorved de fælles skal halvere deres respektive 

madspild inden 2030 (Salling Group, 2018). 

 

Den øgede interesse for at reformere fødevareindustrien og husholdningsvaner sætter sit præg 

på samfundet, såvel politisk og privat. Løsningsforslag på, hvorledes forebyggelse skal 

eksekveres, er i høj kurs. Navnligt applikationer, ses i stigende grad at være en platform med 

gode forebyggelsesværktøjer. Applikationer som Too Good To Go har et netværk bestående af 

2281 virksomheder (16.12.19) som alle bidrager til bekæmpelsen af madspild. udover dette er 

der udviklet en lang række madspildsreduktionsapplikationer; “Your local - Stop madspild”, 

“ForResten”, “RedMaden” mfl.  

 

Som anført af figur 4, er den private husholdning faktuelt den største synder i 

madspildsproblematikken.  

Heraf kommer vores idé om en applikation, der skal hjælpe den private borger til at formindske 

sit madspild. Som understøttende element til vores empiri og rapporter samt tidsskrifter, har vi 

foretaget interviews og analyseret svarene, for bedst muligt at sammenholde det med de 
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artiklernes og rapporternes data. Dette har været et understøttende og funderende element og 

at bygge vores projekt. 

 

8.2 - Strukturering af interviews samt case 
 

Vores interviews tager udgangspunkt i den målgruppe, som vi har opsat i kraft af 

gennemlæsning og gennemgang af vores empiri. Vores empiri fra Miljøstyrelsen og Miljø- og 

Fødevareministeriet har, som senere nævnt i projektet, peget os i retning af, at vores målgruppe 

i forhold til madspild bør henlede os til at foretage interviews med en yngre målgruppe, der 

spænder fra 18-28. 

 

Antallet af informanter har været et meget omdiskuteret emne, hvor vi, i samråd med vores 

vejleder og vores opponentgruppe under “Midtvejsevalueringen” er fremkommet til, at vi bør 

holde os til omegnen af 10 informanter, i kraft af, at vi har valgt at foretage kvalitative 

interviews. Vores interviews er endvidere udarbejdet ud fra Kvale og Brinkmanns 

interviewteorier. 

 

Referencegruppen har været smal og vores interviews bærer således også præg heraf.  

Samtidigt mener vi dog, at det kan bidrage til at skabe en afklaring om og et billede af, hvordan 

madspildet, og madkulturen generelt, forholder sig i den del af samfundet, der har den mest 

nævneværdige del i madspildet.  

 

Vores informanter består af dels venner og bekendte, dels mennesker, vi er stødt ind i på 

Strøget, og giver således forhåbentligt et mere diverse indblik i madkulturen. Vi er klare over, 

at der kan være udfordringer forbundet med at interviewe personer, man på forhånd kender, da 

de kan have kendskab til ens agenda, men samtidigt måtte vi opveje dette med, at de formentligt 

ville være mere villige til at give nogle mere uddybende beskrivelser omkring deres madvaner 

og en ærlig mening om vores løsning på problemet, end fremmede personer ville. 
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8.3 - Analyse af forbrugerens krav 
 
Madspild er et omfattende problem som rækker vidt. Imidlertid er der dog konsensus om, at 

det skal forebygges. Ud fra dette, har vi med vores kvalitative spørgeskemaundersøgelse 

givetvis fået svar samt hvorvidt der er hjemmel for applikation som løsningsmulighed.  

 

8.4 - Vaner og adfærd 
 

Vaner og adfærd er to begreber, der i vid udstrækning går hånd i hånd, derved at vaner 

udmønter sig i adfærd. 

Ved vaner skal forstås, at det er de små ting, vi gør og dem, som får vores dagligdag til at 

hænge sammen (Neal, 2011), men når vaner akkumulerer sig og skaber rødder i vores 

tilværelse, er de med til at skabe de rammer, indenfor hvilke vi bedriver vores daglige 

aktiviteter. Det kan således, ret forsimplet, siges, at vaner er de små ting i vores hverdag og at 

vores adfærd kan indkoges til at forstås som den måde, hvor vores handlemønster i et vist 

omfang kan skildres (Neal, 2011). 

Der ligger heri en vice versa-effekt, idet vaner og adfærd nok må siges at gå hånd i hånd, idet 

der er en gensidig effekt eller forbindelse integreret i deres indbyrdes forhold. 

Vores overordnede adfærd skabes af vores små daglige vaner, men samtidigt er det vanerne, 

der skaber vores adfærd, og således adfærden, der påvirker de små vaner, vi tillægger et cetera. 

Spørgsmålet henleder sig imidlertid også til, hvad der så konstituerer en vane, og hvad der 

konstituerer adfærd. Det forekommer dog ikke åbenbart, hvad der specifikt konstituerer disse 

to begreber. Der er snarere tale om en lang række psykologiske parametre, bevidste og 

underbevidste, som ligger til grund for, hvorledes vi skaber vores vaner og adfærd (Neal, 2011). 
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8.5 – Behov 
 

Når vi taler om behov, er der nok engang tale om et særdeles subjektivt emne (Gawel, 1996). 

Han opstiller en række basale behov og ranglister dem tillige efter 5 forskellige niveauer, alt 

efter hvor meget de driver os som mennesker. 

Han inddeler dem efter (1) Fysiologiske, (2), Sikkerhed, (3), Kærlighed og at høre til, (4), 

(Selv)(Opfattelse), (5), At opfylde sine potentialer (Galew, 1996). 

Behov er dog et ret abstrakt begreb, der ikke nødvendigvis kun kan høre hen under disse 

tematikker, men man forstår, hvad han mener. 

Specielt i afsnit 8.6.3 kan det diskuteres, hvorvidt impulskøb ikke blot og bart er drevet af en 

form for behov for selvtilfredsstillelse, som medfører en grad af irrationalitet. 

 

8.6 - Interviews  
 

Som indledende spørgerunde, gav vi hvert gruppemedlem den opgave at skulle interviewe 3 

personer hver, hvorpå vi ville kunne sammenfatte alle svarene og efterfølgende foretage vores 

analyse med udgangspunkt heri og se, hvorledes vi skulle gribe vores videre analyse an. Vi 

adspurgte dem i forlængelse heraf, om vi kunne få deres kontaktinformationer med henblik på 

at kunne kontakte dem med yderligere spørgsmål, hvis dette skulle vise sig nødvendigt efter at 

have haft kontakt til vores vejleder. Under mødet fandt vi ud af, at det ville være en fordel, hvis 

vi foretog en anden spørgerunde, i hvilken vi ville have mulighed for at få uddybet deres svar 

og få konkretiseret deres specifikke holdninger i disse øjemed. Dermed har vi opdelt vores case 

for at give de adspurgte tid til at bearbejde vores spørgsmål samt tænke over tingene fra gang 

til gang. Som vi har anset for at være ideelt for at lave en dybdegående analyse af vores 

kvalitative interviews.  
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8.6.1 - Første spørgerunde 
Den første og indledende spørgerundes formål var at kortlægge mad- og indkøbsvaner hos 

vores interviewees, for til sidst at følge op med en række spørgsmål, hvor vores interviewees 

skulle tilkendegive deres brug af smartphones i hverdagen og hvad en applikation skulle 

indeholde, for at bidrage til at strukturere deres mad- og indkøbsvaner. 

 

8.6.2 - Generelle madvaner 
 
De generelle madvaner hos de adspurgte er meget varierende. Isoleret set forekommer 

målgruppen snæver men, i alderen 18-28 er skelnet mellem job, uddannelse og løn stor. Trods 

diversiteten er der en række fællesnævnere for de respektive informanter. Eksempelvis spiser 

de i gennemsnit 2 til 3 gange dagligt om ugen; “Jeg laver ofte 3 måltider om dagen, morgenmad 

middagsmad og aftensmad nogle gange eftermiddagsmad hvis jeg er lidt sulten.” citat person 

(f). Hvorvidt det er ude- eller og hjemme er irrelevant i forhold til hvor mange gange der i 

gennemsnit bliver spist. 

Madvaner er individuelle. Hvordan hver enkelt opfatter madspild og madaffald ligeså. Der er 

nogle objektive definitioner på disse to begreber, men de kan savne en sans for realitet. 

Madspild hos én kan være madaffald hos en anden. Nogle gemmer rester, andre smider dem 

ud, fordi de foretrækker at spise maden frisklavet. Vanerne skaber os og i forlængelse deraf 

vores adfærd (Neal, 2011). Vores begreber af madspildet og hvordan vi ser på det er ligeså vidt 

forskellige (Evans, 2011). 

 

8.6.3 – Indkøbsvaner 
 
Der er et skel mellem de adspurgte, derved at nogle laver lister, andre foretrækker at kigge i 

deres køleskab og huske, hvad der skal købes ind i hovedet. 

Dette fører for (a)’s vedkommende til, at der kommer til at ske impulskøb, som således kan 

komme til at skabe madspild i sidste instans. Hun nævner i besvarelsen af spørgsmålet blandt 

andet, at hun i indimellem kommer til at købe ting, som hun i forvejen har i sit køleskab, af ren 

og skær glemsel. Hvis vare nummer et eller to ikke bliver spist, fordi der simpelthen er for 
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meget af den, vil dette selvsagt udmønte sig i madspild, da der er risiko for, at den ene af 

varerne bliver for gammel. 

Der er imidlertid forskel på, hvordan folks tilgang til impulskøb er. Det kræver formentligt en 

definition af nærmere “impulskøb”, men det under alle omstændigheder tankerne hen på, 

hvorvidt der har været forberedelse, eksempelvis i form af en liste, forud for indkøbet. Indenfor 

impulskøb står (e) således lidt i opposition til (a), derved at han beslutter sig for, hvad han skal 

købe, efter han har fundet en opskrift, men ikke laver en decideret liste dertil (det skal dog 

holdes in mente, at han muligvis bruger sin smartphone som reference nede i supermarkedet). 

Hertil står (f) og (k) i skarp kontrast, da de notorisk laver liste for hver indkøbstur. Men det 

hedder sig ikke blot og bart, at indkøb med en liste ikke skaber madspild, blot at risikoen herfor 

formentligt kan være mindre. 

Hedonisme har nok en stor rolle at spille i impulskøb: “These reports suggest that consumers 

shop to satisfy a variety of hedonic needs and the specific products acquired during these 

excursions is secondary to the action of shopping. Since the goal of the shopping experience is 

to provide satisfaction of hedonic needs, the products purchased during these excursions 

appear to be chosen without prior planning and represent an impulse buying event.” 

(Hausman, 2000, p. 407). 

 

8.6.4 - Økonomisk aspekt 
 
Der kan ud fra de adspurgtes madbudgetter ses en nogenlunde sammenhæng mellem de, der 

laver lister og de, der ikke strukturerer deres indkøb på forhånd. Dette giver god mening, når 

man læser de adspurgtes svar, hvor der, for de personer, der ikke laver listers, vedkommende 

ses en større tendens til, at der foretages impulskøb på deres indkøbsture og derved bruge flere 

penge. På samme vis har de personer som ikke strukturerer deres indkøb større tendens til at 

smide deres mad ud. Eksempelvis bruger person (g) & (h) mellem 3-500 kr. om ugen på mad, 

samtidig svarer de følgende til, hvordan de behandler deres restvarer: (g) “Smider dem ud. Og 

det sker tit at der er meget der bliver smidt ud.” (g) “Jeg smider dem ud”. Vi konkluderer ud 

fra vores adspurgte informanter at der en vis sammenhæng mellem indkøbslister, forbrug og 

madspild. Uorganiseret indkøb forulemper i sidste ende miljøet og koster i processen. Ser man 

udover vores case og på landsplan, koster madspild de danske husholdninger 13,5 milliarder 
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kroner om året, (inkl. moms og afgifter) (Landbrug & Fødevarer, 2016). Det økonomiske 

aspekt kan være en vej imod forebyggelse af madspild. 

8.6.5 – Restvarer 
 
Behandling af måltidsrester udgør en stor del af det samlede madspild i Danmark. Dette 

afspejler sig delvist i informanternes svar. Hvor fire ud af elleve smider deres madrester ud 

frem for at genbruge dem på et senere tidspunkt, som frokost, eller tilskud til et andet måltid. 

”Hvis jeg har rester tilbage fra madlavning, så gemmer jeg dem typisk til at lave madpakke 

med” - (a), Bilag 1. Som det afspejles i vores kvalitative undersøgelse smider næsten halvdelen 

af informanterne deres spiselige madrester ud. Sammenlignet med undersøgelser fra Landbrug 

og fødevarer, som viser at hver dansker i gennemsnit smider 47 kg spiseligt mad ud årligt 

(Landbrug og Fødevarer, 2014). Så er det klart, at der er et reelt problem i den private 

husholdning, men hvorvidt det skal forebygges og hvordan er svært at konkludere. Ud fra de 

informanter, som bruger deres rester, virker deres løsninger på problemet i og for sig enkle. 

Specielt madpakken bliver hyppigt nævnt som en vej til forebyggelse madspild; ud af syv som 

genbruger deres mad, bruger fire af dem det i madpakken. 

 

8.6.6 – Madvarebeholdningsvaner 
 

Kun én ud af de elleve informationer tjekker regelmæssigt sit køleskab strukturerer sine varer, 

således de ikke udløber bagerst i køleskabet. Der ses også en generel tendens blandt de 

adspurgte: de smider deres varer ud med det samme, de har overskrevet datomærkningen 

“Bedst før” uden egentlig at tjekke, om det stadig kan spises. Eksempelvis person (i): “Prøver 

tit at kigge i mit køleskab og opdatere mig selv om hvad jeg har og hvor længe det holder” 

hvortil vi spurgte ‘’hvad hvis det er gammelt?’’, og svaret er: “Hvis “bedst før”-datoen er 

overskredet, så̊ smider jeg det ud.”  Det samme gælder for størstedelen af informanterne: 

“smider ting ud hvis de er for gamle uden at tænke over det.” - (g). Derfor kan det antages, at 

det er et bredt problem, at folk ikke forholder sig kritisk til datomærkninger og i den ombæring 

ikke forstår, hvad de betyder. Dette resulterer i sidste instans, i at der bliver smidt 247.000 ton 

spiseligt mad ud (Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, rapporten ”Kortlægning af 
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sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger” - tal 

fra 2018) i den private husholdning.  

 8.6.7 - Struktur i hverdagen 
 
Det afspejler sig klart i informanternes svar, at der hersker stor forskellighed mellem, hvorvidt 

folk benytter sig af smartphones eller applikationer, for enten at få deres hverdag til at løbe 

rundt eller blot skabe noget struktur. Hermed sagt ikke, at der ikke kan herske struktur uden 

applikationer, ligesom (b) slet ikke benytter sig af applikationer eller smartphones til at 

strukturere sin hverdag, men alligevel lader til at kunne holde styr på blandt andet sine indkøb, 

hvad der synes at være givet udtryk for i tidligere spørgsmål. 

Det lader dog til at fordre brug af applikationer til at opretholde en hverdagsstruktur for 

særdeles travle mennesker, som (k) giver udtryk for. Seks ud af elleve af de adspurgte benytter 

deres smartphones i betragtelig grad, for at holde styr på hverdagen - såvel i småtingsafdelingen 

som med alarmer til at stå op og indkøbslister, men tillige til at holde styr på møder, 

arbejdsplaner og arbejdskommunikation. Fælles for de informanterne er dog, at de benytter sig 

af deres telefon til at opretholde og tage kontakt til omverdenen; hvorvidt det kan betragtes 

eller anses for værende en del af hverdagsstrukturen, afhænger selvsagt af kommunikationens 

karakter. Det må dog antages, at opkald og beskeder i et noget betragteligt omfang er med til 

at determinere, hvordan hver persons enkelte dag udarter sig. Antaget, naturligvis, at de har 

adgang til en smartphone. 

Hverdagsstrukturen er ligeledes med til at determinere, hvordan indkøb med videre udarter sig 

(Evans, 2013), og henleder sig tillige til afsnit 8.5.3, som beskriver indkøbsvaner, herunder 

impulskøb. Gennemgående for teorierne er, at indkøb ofte har en art lystbetonet karakter. 

Denne lyst kan forekomme at være abstrakt og er individuel fra person til person; 

hverdagsstrukturen kan således nok pålægges en stor del af ansvaret for de overindkøb, der af 

og til hænder. 
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8.6.8 - Applikation som hjælpemiddel 
 
Applikationer som hjælpemidler er et enormt vidt begreb, fordi det spænder sig over så bredt 

et felt. Der er applikationer, der kan afhjælpe hverdagsstruktursvanskeligheder, ved at hjælpe 

brugeren med at organisere, hvordan hverdagen skal tage sig ud. Applikationerne kan inddeles 

i visse tematikker. Tematikken, der går forud vores det tolvte spørgsmål, vi stillede de 

adspurgte, henleder sig på madvaner og det forekom således nærliggende at spørge ind til, 

hvordan de personligt ville se en applikation udfolde sig, for at assistere dem med deres 

indkøbs- og madvaner i deres respektive hverdage. Applikationer til madspild er allerede et 

udbredt fænomen (Harvey et al, 2018). 

De adspurgte havde nogle enormt kvalificerede svar, som vi har forsøgt at inkorporere i vores 

iterationsproces, således vores applikation bliver overskuelig, intuitiv og opfylder de krav, som 

vores interviewees ville stille til den i deres hverdag. 

Som udgangspunkt ønsker de alle en applikation, der er nem og intuitiv at bruge, hvilket leder 

til en art affordance jf, 6.3 

Indkøbsliste, datomærkning og opskriftsliste forekommer herefter at være de mest prominente 

faktorer i, hvad der ville få dem til at benytte sig af applikationen til hverdagsbehov. Det skal 

her også holdes in mente, at der findes et hav af applikationer, såvel nyttige som unyttige, men 

samtidigt, at uanset, hvor nyttig en applikation måtte være og hvor mange funktioner og 

avancerede indstillinger, den måtte være i besiddelse af, så appellerer majoriteten af dem 

formentligt ikke til det moderne menneskes travle hverdag, hvor simplicitet formentligt vægtes 

over funktionalitet. 

8.7 - Anden spørgerunde 
 
I anden del af vores case har vi tilføjet flere personlige parametre i form af bopæl, beskæftigelse 

og forudgående kendskab til lignende applikationer. Dette har til formål at lave en mere 

dybdegående analyse, der afspejler vores målgruppe. Eksempelvis er vores adspurgte personer 

ikke allesammen studerende på samme universitet eller bopæl og har derfor ikke samme 

normer. De er derimod fra forskellige kommuner og byer og giver således en bedre indsigt i, 

hvilke mangler og problematikker, der hersker. Anden del af vores case skal anses for at være 

et opfølgende spørgeskema på første del. Her bliver vores personer præsenteret for vores anden 

iteration, som tildels er skræddersyet efter forhenværende interviews. I dette øjemed anses 
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vores spørgeskemaer som værende tilsvarende empiri til vores teorier samt metoder til 

udviklingen af vores applikation. Disse vil derfor blive inddraget som belæg for til- og fravalg 

i designprocessen. Vi anerkender, at vores interviews ikke er et repræsentativt udsnit af 

samfundet eller vores målgruppe; dog skaber det en idé om, hvorledes designprocessen skal 

tilgås og hvilke funktioner vores målgruppe finder relevant i denne sammenhæng. Forinden vi 

adspurgte vores målgruppe om nedenstående spørgsmål som også fremgår i bilag 2, har vi 

spurgt om de kender andre applikationer inde for madspildsreduktionen. Heraf kendte tre til 

andre applikationer, derfor skal det i analysen holdes in mente, at (a), (d), (f) forslag kan 

afspejle funktioner eller referere til allerede eksisterende applikationer.  

8.7.1 - Ovenpå vores første spørgeskema, har du da forholdt dig 
anderledes til udløbsdatoer, indkøbslister og restvarer? 
 
Interviewspørgsmålet her har haft til formål at kortlægge, om vores forrige interview med de 

adspurgte og spørgsmålene deri, havde haft en effekt på deres tilgang til deres indkøbs- og 

madvaner. Når man kigger på svarene, kan det udledes, at der har været en reel effekt ved det, 

hvilket viser, hvor lidt ressourcer der skal til hvis man vil ændre på folks madvaner; det kræver, 

ud fra vores adspurgtes vaner blot, at man gør folk opmærksom på, hvilke problemer der er i 

forhold til madspild, eller blot og bart får dem til at indse, hvilke vaner de i forvejen har tillagt 

sig. 

Vi stillede dette spørgsmål for, på forhånd at få en viden om og en indsigt i folks vaner og, om 

det overhovedet var muligt reelt at ændre på folks vaner, uden at bruge alt for mange eller 

omfattende kræfter herpå. Det blev desværre nok ikke bekræftet, men viste derimod, at det 

kræver en del at ændre på folks vaner og adfærd. 
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8.7.2 - I forlængelse af vores forrige interviewspørgsmål og -svar, har vi 
valgt at inddrage en række af jeres [interviewees] forslag, herunder 
udløbsdato og en indkøbsliste; i hvor stort et omfang ville disse 
funktioner kunne præge dine fremtidige indkøb, og hvordan? 
 
Vores første iteration havde blot den funktion, at den kunne holde styr på, hvilke varer havde 

hvilke udløbsdatoer, hvilket vi ikke informerede de adspurgte om. Således søgte vi at hjælpe 

brugeren af applikationen med at kunne holde styr på, hvilke madvarer var ved at nærme sig 

mindst holdbar til eller sidste anvendelsesdato og dermed med fordel kunne anvendes, for at 

forhindre det i at blive smidt ud og i den ombæring forhindre yderligere madspild. Ud fra vores 

første spørgerunde kunne vi fastlægge nogle tendenser, der gjorde sig gældende, herunder 

bekræftet i, at vores første iteration med udløbsdatoerne skulle udvides. I vores anden iteration 

gik vi derfor efter at få integreret en art indkøbsliste i vores applikation. Behovet herfor eller 

manglen herpå synes at være den mest prominente egenskab, som de adspurgte i første 

spørgerunde udbad sig. 

 

Vi vil fortsat dykke længere ned i de adspurgtes svar, og dermed vores resultater, end vi gjorde 

vores første spørgerunde. Grunden hertil er, at en række af de informationer, de giver os i form 

af deres svar, kommer fra de opfølgende spørgsmål, der har været mulighed for at stille i denne 

spørgerunde. 

 

Person (a) siger, at indkøbslisten, som hun fik idéen til under vores første spørgerunde, har 

sørget for, at hun har haft et større fokus på at organisere sine indkøb ved hjælp af en 

indkøbsliste. Det har især påvirket hende i den retning, at hun har skåret ned på sine impulskøb 

og således bruger færre penge, når hun laver mad til sig selv. Impulskøb, som er beskrevet 

ovenfor i afsnit 4.1.2 afstedkommer ofte af det, som det anvendte tidsskrift henviser til som 

hedonistiske tendenser; altså umiddelbare lyster og følelser. Det lader i (a)’s tilfælde til, at det 

at organisere sine indkøb altså har haft en effekt på, at hun ikke er blevet præget i så vid 

udstrækning af sine følelser. Eller også, at hun i hvert fald for visse tilfældes skyld har haft 

mulighed for at holde følelserne mere i skak, når han benytter sig af en indkøbsliste, når hun 

handler ind. 

Ligesom (a), udviser (d), (e), (f), (g), (i), (j) og (k), at de ligeledes har interesse i indkøbslisten, 

hvilket bekræfter os i at have integreret den som funktion i vores anden iteration. Enten har de 
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allerede benyttet sig af en indkøbsliste, eller også har de fået øjnene op for den - fælles for de 

adspurgte er dog, at de udtrykker, at det en indkøbsliste bidrager til en mere organiseret form 

for indkøb. Person (d) siger endvidere: “I kunne overveje at lave nogle madlavningstips, eller 

forslag til det jeg allerede havde i køleskabet, COOP har en app der fortæller hvad man skal 

bruge og hvor der er på tilbud... det kunne i bruge”. En sådan tilføjelse tager forskud på vores 

sidste interviewspørgsmål, der hidrører en eventuel større grad af affordance ved vores 

applikation, så den kan udnyttes bedre og falde mere i brugerens smag. Det sidste spørgsmål, 

og således, dette tip, som (d) giver, agter vi at benytte os af, når vi skal udvikle vores tredje 

iteration. 

8.7.3 - I hvor stor en grad vil du vægte applikationens brugervenlighed 
kontra funktion? 
 
Formålet med ovenstående spørgsmål er at, imødekommende de kriterier som de adspurgte har 

til en applikation. Skal den kunne meget? Skal den være nem med mindre funktioner?  

Spørgsmålet skal forstås som følgende: Vil du som bruger foretrække at applikationens features 

forekommer intuitivt og simpelt eller skal den indeholde mange funktioner og dermed være 

knap så selvsagt at navigere i?  

 

Ud fra vores adspurgtes svar til ovenstående spørgsmål, ses en klar konsensus om en 

brugervenlig applikation, som skal være simpel og nem at håndtere. Dette fremgår klart og 

tydeligt gennem mængden af personer, som svarer således. Eksempelvis siger person (a.i) “Jeg 

tror helt bestemt, at jeg vil vægte at have en nem applikation, der kan lidt mindre for at være 

en besværlig applikation, der kan lidt mere”. Denne tilgang deles til en vis grad med vores 

adspurgte personer d, e, g, i og j og dermed kan det konkluderes, at simpelhed og intuitivitet 

vægtes højere blandt vores adspurgte frem for flere funktioner der måske kræver en længere 

læringsproces.  

Som det fremgår af person (d)’s svar, så argumenterer han for, at man ofte downloader en 

applikation, som kan noget samt egentligt har en nyttet formål, trods dette, ender man med 

aldrig at bruge den, fordi brugerfladen er for indviklet og kræver for meget tid. Samme 

argumentation gør sig delvist gældende for resten af de pro-brugervenlighedssvareende. De 

adspurgte personer, som finder funktionaliteten mere relevant en brugervenlighed 

argumenterer for, at en applikation kan være nok så fin, men hvis ikke den kan meget mere end 
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eksempelvis at have styr på dine fødevarer i køleskabet, er den ingen grund til at lave en 

applikation. Dette fremsiges eksempelvis hos (b) “... jeg hellere vil holde styr på snesvis af 

parametre og udnytte mine applikationer frem for at forvente mindre af en simpel applikation”. 

I samme interview understreger (b)) “dog med øje for, at der selvfølgelig skal være en del 

brugervenlighed”. 

Ud fra vores interviews kan vi delvist konkludere at, hvis vi skal opnå affordance principper 

(jf. afsnit 3.1.1) og derved fremstille en applikation, der bedst muligt opfylder brugerens 

funktionelle krav og er intuitiv, må vi søge at finde en mellemvej mellem det vores informanter 

svarer. Netop dette pointere (f) til selvsamme spørgsmål: “Jeg vil nok foretrække en 

mellemvej”.  Dette har været et bærende element i udviklingen af vores interface i 

applikationen samt til-og fravalg af de funktioner, der forekommer i vores tredje og sidste 

iteration jf. 9.2.0.  

8.7.4 - Hvordan vil du optimere applikationens funktioner? - og hvilke 
mangler mener du kan forbedres? 
 
Det fjerde spørgsmål, vi valgte at stille vores informanter, var, om de havde nogle råd til, 

hvorledes vi kunne opnå en større affordance med vores applikation. Dette spørgsmål blev især 

stillet med henblik på at skaffe os viden omkring, hvad der er efterspørgsel på og om denne 

efterspørgsel i så fald vil være noget, der er realistisk for os at kunne indfri, uden at 

applikationen går hen er mister sin “affordance”; altså sin tilgængelighed, intuitivitet og 

brugervenlighed. Disse faktorer, som nævnt før, er essentielle for, at applikationen ikke ryger 

på kirkegården ved siden af det utal af ubenyttede applikationer, der bliver hentet og slettet. 

En række af de funktioner, som informanter foreslår, kan altså lade sig gøre, men som nævnt 

ovenfor, skal det vægtes op mod, hvordan det kommer til at påvirke applikationen. 

Opskrifter lader til at være den mest prominent efterspurgte egenskab, som applikation i 

fremtiden skal være i besiddelse af, og er således også dén mulighed, vi har valgt at integrere i 

vores tredje iteration af applikationen, som vist nedenfor i afsnit 9. Både (a), (d), (g) og (k) 

ønsker en måde, hvorpå de kan benytte de madvarer, de har i deres madvarebeholdning, så de 

ikke går til spilde. De har muligvis ikke forudgående kendskab til nogle opskrifter eller ønsker 

blot at drage inspiration fra opskrifter, der relaterer sig til de madvarer, de på forhånd har 

indtastet i applikationen. 
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Dernæst ønsker (b), (e) og (h) en funktion, der lader dem lave et budget over deres madvarer. 

Der skal ikke herske tvivl om, at dette ville være en smart funktion, men den ville tilføre 

applikationen en ny dimension, som ville kunne gøre den mere besværlig at benytte. 

Medmindre det kobles sammen med det forslag, som (a) og (c) kommer med, hvor de udbeder 

sig en funktion, hvorved man kan indtale eller indscanne de varer, som man køber, frem for 

manuelt at indtaste dem ind. Disse to ville i én og samme ombæring gør det til en langt mere 

attraktiv applikation, men udviklingen af applikationen ville være derefter og kræve flere 

funktioner og et langt større forudgående kendskab til smartphones som platform fra brugeren. 

Dermed risikeres det at applikationen gøres mindre intuitiv og ender med at stå ubrugt hen for 

de brugere, der ønsker en simpel og brugervenlig måde at strukturere deres indkøb og 

madvarebeholdning på.  

8.8 - Analyse med afsæt i TSA 
 
“Teknologiske systemer og artefakter” er den supplerende dimension, vi har valgt at benytte 

os af, da vi givetvis arbejder på og med et teknologisk artefakt i form af en applikation. Vi vil 

mere præcist benytte os af den tilhørende TRIN-model, der er i TSA. TRIN-modellen hjælper 

os til både at forstå vores eget artefakt, men giver især, og nok mest vigtigt, nogle helt 

essentielle værktøjer til at reflektere og ræsonnere over designet og således udvikle vores 

iteration. 

8.8.1 - TRIN-modellen 
 
Vi har valgt at inddrage “Teknologiske systemer og artefakter”, herunder TRIN-modellen som 

dimension ved siden af vores “Design og konstruktion”. Af disse trin har vi valgt at fokusere 

på trin 2, 5 og 6, som er henholdsvis “Teknologiers artefakter”, “Modeller af teknologier” og 

“Teknologier som innovation”. 
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8.8.1.1 - Trin 2 - “Teknologiers artefakter” 
 
Vores applikation er et artefakt, derved, at det er skabt af os som udviklere. Et teknologisk 

artefakt betragtes typisk som værende en fysisk, materiel genstand, men kan også have en 

immateriel karakter (Müller et al), herunder motivationsteknologier. Der er blandt andet fokus 

på, at der skal være tale om et produkt, hvilket i høj grad er det, vi forsøger at udvikle. Vores 

applikation har til funktion at skulle forsøge at ændre på vores målgruppes adfærd. 

 

8.8.1.2 - Trin 5 - “Modeller af teknologier” 
 
I udviklingen af vores applikation har vi haft in mente, at vi ikke har haft muligheden for at 

lave en færdig og fuldt ud funktionel applikation. Derfor har vi lavet en model af en teknologi. 

Når man henholder sig modeller af teknologier opdeles begrebet i visuelle, fysiske og tekniske 

modeller. Hertil har vi valgt at lave en visuel model. Da alle modeller er abstraktioner, som 

forsimpler design så er det underordnet, om det er abstrakt, visuelt eller fysisk (Vries, “Chapter 

3 - Technological Knowledge”, 2016). Ud fra dette princip har vi valgt at visualiserer vores 

applikation gennem en række iterationer, som forsimpler teknologien bag, men samtidigt 

visuelt illustrerer de hovedsagelige egenskaber, som vores applikation skal indeholde (Müller, 

Roland, “The Notion Of a Model: A Historical Overview”, 2009). 

  

8.8.1.3 - Trin 6 - “Teknologier som innovation” 
 
Vi er i færd med at skabe et nyt produkt (Rogers, 3rd edition). Vi er i færd med at skabe en 

“sustaining technology” (Rogers, 3rd edition), idet vi har kendskab til, at der er nogle 

platforme, der til en vis grad tilbyder de samme egenskaber, som dem vi er i færd med at 

implementere som funktioner og egenskaber i vores applikation. Vi søger dog at forbedre disse 

applikationer og det, de tilbyder, ved at forsøge at samle de forskellige funktioner på én 

overskuelig og brugervenlig platform. Der er i vores applikation tale om et nyt produkt - om 

det er et væsentligt forbedret produkt er uvist qua, at applikationen endnu ikke er færdigudviklet 

som brugbar platform. Müller omtaler i artiklen dog også, at der skal en stillingtagen til, 

hvorvidt man bør skabe noget helt nyt eller blot arbejde videre på noget, der i forvejen 
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eksisterer og som man ved fungerer. En række af vores informanter har haft forudgående 

kendskab til applikationer, der til en vis grad minder om vores, og deres kendskab hertil 

bekræftede os i, at vi ønskede at gå med “sustaining technologies”. 

8.9 - Sondringen mellem “bedst før” og “Sidste anvendelsesdato”  
 
Når man kigger på madspild og dets følger, klargøres det som jævnført i kortlægning af 

madspild afsnittet at det er et omfattende problem. Den bagvedliggende essens af madspild, er 

som ordet anført i ordet, spild. Det er mad som kunne være spist, men som bliver smidt ud af 

andre årsager. I anden del af vores interview case blev det klargjort, at der er en tendens til at 

smide mad ud alene på grund af den datomærkninger, som fremgår af produktet. Vores 

informanter tillagde ikke datomærkningerne yderligere eftertanke forinden de smed produktet 

ud. I debatten vedrørende forebyggelse af madspild fremstår diskussion omkring “bedst før” 

og “sidste anvendelsesdato” og dets betydning ofte. I og for sig, fordi misforståelsen af disse 

begreber ofte leder til madspild. Dette synes at grunde i manglende viden vedrørende fødevarer 

samt manglende information om hvorledes de skal behandles. Dette er ikke et særtilfælde af 

vores adspurgte personer men, undersøgelser fra (Forbrugerrådet Tænk, Landbrug & 

Fødevarer, organisationen ’Stop Spild Af Mad, 2017) viser at én ud af tre danskere tror at bedst 

før og sidste anvendelsesdato betyder det samme. Hvilket er bekymrende da man ofte kan spise 

produkter efter “bedst før” selvom kvaliteten er lidt falmet kan det sagtens spise. Hvorimod 

´sidste anvendelsesdato´ udleder en sundhedsmæssig fare, hvis man indtager produkter hvor 

dette er overskredet. Netop dette er med til at vi i Danmark opretholder status som en af nordens 

største madspildslande. (Mickey Gjerris, Silvia Gaiani, 2013) 

Denne problematik har vi haft for øje, i udvikling af vores applikation, hvor vi har udtænkt en 

form for guide, der skal indgå i applikationen, som forklarer forskellen samt fortæller, hvad 

man skal kigge efter, hvis man skal spise varen efter ´bedst før´-datoen.  
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8.10 – Sammenfatning 
 

Vores analyse har opnået det, den har skullet, derved at den har givet os et udtrykkeligt og 

udspecificeret indblik i vores informanters svar. Ved at analysere deres svar og sætte dem i 

kontekst, har vi kunnet uddrage og realisere det, der har passet ind i vores applikation – både 

på det brugervenlige, men også på det realistiske plan, hvis applikationen engang skal i 

produktion. Afvejningen af de forskellige parametre op mod hinanden, herunder især funktion 

kontra brugervenlighed, har været essentielle i vores iterationsproces. Informanternes svar og 

analysen af disse har været kritiske i vores iterationsproces.  
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9 - Design 

9.1 – Funktionalitet 
 
Vi forestiller os, at det første brugeren vil gøre, når applikationen er installeret, er at ”registrere” 

madvarer samt hvor de befinder sig i madvarebeholdningen. Dette sker ved at angive et navn 

og eventuelt kort beskrivelse, for eksempel ”Mit Køleskab” eller ”Skabet – Sommerhus”. Når 

brugeren åbner applikationen for første gang, fremgår det som anvist af (Skærmbillede 1).  

Fra venstre til højre - skærmbilleder 1, 2, 3 og 4. Skærmbillede 2 viser en madvare liste. 
Skærmbillede 3 giver en forklaring på ikonerne. Skærmbillede 4 viser menuen hvor madvarer 
kan tilføjes 
 

Figur 7, oversigt over applikations forskellige funktioner iht. ovenstående tekst 

 

Her fremgår en tom fødevareliste, med det valgte navn i toppen, og fire knapper: 

”Hamburgerknappen”, søg-knappen, menu-knappen og tilføj-knappen. (Skærmbilleder 2 og 3)  

Bagefter kan brugeren tilføje flere varer til en bestemt placering, og den funktion kan aktiveres, 

ved at trykke på den store grønne knap i nederste højre hjørne. Derfra kan brugeren angive 

basale informationer som navn, antal, ikon/billede, kort beskrivelse, købsdato og udløbsdato 

(skærmbillede 4). Eventuelt kan brugeren vælge ud fra et af de foruddefinerede produkter med 

deres eget navn og ikon – for eksempel ”Tomater” med et ikon, som den visuelle 

repræsentation. Købsdatoen er sat automatisk til nuværende dato, men det kan ændres. 
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Udløbsdatoen kan indsættes manuelt eller ved at taget et billede hvorved programmet indlæser 

datoen. For at realisere dette, skal vi bruge teknologien Optical Character Recognition, kendt 

som OCR. OCR defineres som en mekanisk eller elektronisk konversion af digitale billeder til 

tekst. (“OCR Definition”, Christiensson, P, TechTerms, 2018) Det ville sige, at et program kan 

aflæse tal og bogstaver ud fra et billede. Tilføjelse af nye madvarer skal være hurtig og nemt, 

fordi det er nøglen til, at brugeren får lyst til at benytte sig af applikationen. Derfor er denne 

funktion relevant. 

Ved at trykke på et madprodukt i listen, kan man se de informationer, som man tidligere skrev 

ind, samt fremgår muligheden for at fjerne varer fra listen.  

Søgefunktionen er repræsenteret af et forstørrelsesglas. Brugeren kan bruge dette til at søge 

efter madprodukter. Menu knappen tilbyder andre, mindre betydelige funktioner som sortering 

(for eksempel, sortering efter udløbsdato eller alfabetisk) og delefunktion, hvorved man kan 

sende sin liste til sine kontakter enten via mail, SMS, Facebook, Messenger. 

 

Fra venstre til højre - skærmbilleder 5 og 6. Skærmbillede 5 viser funktionalitet af menu 
knappen. Skærmbillede 6 viser en aktiveret hamburger-menu. 

Figur 8 - oversigt af applikationens forskellige funktioner iht ovenstående tekst 
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(Skærmbillede 5) Hamburger-menuen åbner et vindue som viser alle lister, samt adgang til 

andre funktioner og indstillinger. (Skærmbillede 6) 

9.2 – Designsprog 

 

Vores første iteration benytter sig meget af design-teorien som hedder ”Material Design”. 

”Material is an adaptable system of guidelines, components, and tools that support the best 

practices of user interface design. Backed by open-source code, Material streamlines 

collaboration between designers and developers, and helps teams quickly build beautiful 

products.” (Google, Material, 2019) 

Material Design er det officielle designsprog af Googles tjenester, herunder Android 

styresystemet som kører på ca. halvdelen af smartphones i Danmark. (Kantar Gallup, 2017) Et 

designsprog indeholder fælles visuelle elementer og interaktive funktioner. Grunden til at vi 

vælger at bruge det er, at det er meget nemt at skabe et realistisk og visuelt attraktivt koncept 

af en applikation, når man benytter sig af et veldokumenteret designsprog med masser af frit 

tilgængelige materialer på nettet. 

En ulempe ved at benytte sig af et officielt designsprog er, at man er nødsaget til at følge de 

guidelines og rammer, der er sat på plads for én. Der er tale om ”one size fits all”, men der kan 

opstå en situation, hvor en funktion implementeres i overensstemmelse med et designsprogs 

standard, selvom det faktisk kan gøres bedre med en anden, mere kreativ og innovativ løsning, 

som er i strid med standarder; man mister en chance for at skille sig ud fra andre apps. 

Eksempelvis bruger en succesfuld applikation som MobilePay slet ikke Google’s designsprog 

og etablerer sine egne idéer om brugergrænsefladen.  Det er altid en mulighed, at vi går gradvist 

væk fra ”Material Design”, mens udviklingen fortsætter. Dog er Material Design tilstrækkeligt 

i kontekst med vores nuværende koncept og udviklingsstadium. 
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9.3 – Farver 

 

Brug af farver er meget vigtigt, når det handler om brugergrænsefladen. Farver kan have 

psykologiske og praktiske effekter, som påvirker brugeren af en applikation. Udover det kan 

farver også have symbolske betydninger, dog er det noget som man skal passe på med. 

Symboler kan oversætte til noget helt andet afhængigt af kulturer i verden, men siden vores 

fokus er Danmark, er symboler også noget, som vi kan benytte os af, når vi bygger et design 

til vores applikation. 

Vores applikation har siden den første iteration benyttet sig af farven grøn. Grøn er traditionelt 

associeret med frugtbarhed, forår, håb og balance, hvilket passer meget godt med vores mål i 

projektet (Jeniffer Bourn, BournCreative, 2011). Det er den foretrukne farve for de fleste 

organisationers og politiske enheders vedkommende, som placerer natur, økologi og 

altomfattende bæredygtighed i fokus. Vi holder ret fast ved den grønne farve, og vi undgår at 

bruge andre farver så meget som muligt – det er fordi vi kun bruge de andre farver, når deres 

symbolik passer godt til situationen. For eksempel så bruger vi det røde advarselsikon, hvis et 

bestemt madprodukt er lige ved at udløbe. Det samme ikon, bare i mild orange farvet betyder, 

at varen udløber snart, men ikke kritisk. Vi sorterer farverne i en slags hierarki – det er vores 

fokus, at vi undgår, at varer udløber uden at blive spist. 

En anden fordel ved at bruge grøn som vores temafarve, er de praktiske egenskaber. Grøn er 

blandt de mest synlige farver når det handler om menneskelig fysiologi, og har en afslappende 

effekt (CNN, 2017). Øjet er konstrueret på en sådan måde, at det fokuserer lettest på den grønne 

farve. Grunden til det er, at den grønne farve ligger i midten af det synlige farvespektrum, mens 

rød og blå ligger på de modsatte ender (CNN, 2017). Det betyder, at brugerens øjne bliver 

mindre irriterede af at kigge på skærmen, hvilket medfører en mere komfortabel brugerflade.  
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9.4 - Lysstyrke og teknologi 

 

Kontrast og lys er også en vigtig pointe, og siden skærmteknologi har udviklet sig, har lys fået 

endnu stor betydning.  Mange af de nye smartphones er forsynet med skærme som baserer sig 

på OLED-teknologien. De har bedre lysstyrke og kontrast end de ældre LCD- og TFT-skærme. 

(Craig Freudenrich, HowStuffWorks, 2005) OLED har også unik fordel: ingen baglys, som gør 

at den sorte farve faktisk er fuldstændigt sort, i modsætning til ældre skærmtyper, hvor sort 

blev til en art af mørkegrå grundet baglys som blander sig med lysdioderne. Når en OLED-

diode skal producere en sort farve, så slukker den helt. Derfor er det vigtigt at overveje, om 

man vil gøre hvid eller sort til den primære baggrunds farve – sort vil se meget lækkert og 

elegant ud, men måske svært at se om dagen. Til gengæld vil farven hvid være en sikker valg, 

da den er altid meget synligt – men med de nye skærme, kan de lyse farver faktisk blive meget 

irriterende for øjnene. (Angela Lashbrook, OneZero, Medium, 2019) Det er ikke alle, der har 

det sådan, men de fleste. Det er blevet til en stor efterspørgsel, og derfor har mange 

applikationer og hjemmesider et alternativt mørkt tema, egnet til brugere, som benytter sig af 

telefonen i mørket eller bare foretrækker udseendet. Som et kompromis har vi overvejet at 

indføre en mørkere nuance af den hvide. Den er ikke så ”elegant” som sort, men hellere ikke 

så øjeopfangende og potentielt irriterende som den hvide farve, og samtidigt kan det bruges 

bekvemmeligt uanset om det er en dag eller nat. Nu er det også værd at nævne at problemet er 

delvist løst af nye versioner af operativsystemet, som har indført en ”nat tilstand”, som 

reducerer mængden af det blå lys i en angivet tidsperiode, men det er ikke alle som har adgang 

til den funktion eller ved, at det eksisterer, så efter vores mening kan det være en god løsning 

for de fleste. 
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9.5 - Første iteration 

 

Den første iteration af vores applikation handler meget om præsentation af funktioner. Idéen 

er at præsentere vores idé om, hvordan applikationen skal se ud og hvilke problemer den skal 

løse. Det er et koncept, som ikke har været afprøvet i praksis (både programmeringsmæssigt 

og brugermæssigt), og alle skærmbilleder er faktisk ikke andet end mock-ups. Vores fokus var 

at gøre vores koncept visuelt attraktivt og dermed lettere fordøjeligt og forståeligt end ren 

skriftlig beskrivelse af programmet. Her benytter vi os af den basale udgave af Material Design, 

og programmet ligner andre programmer, som man kunne støde på i Android/Google-

økosystemet. Vi har en fødevareliste med muligheden for at tilføre ny varer og søge igennem 

dem. Vi advarer brugeren mod varer, som er udløbet med et ikon ved siden af emnet. 

 

Fra venstre til højre - skærmbilleder 7 og 8. Skærmbillede 7 viser den første iteration. 
Skærmbillede 8 viser søgefunktionen i praksis. 

Figur 9 - oversigt af applikationens forskellige funktioner iht ovenstående tekst 
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9.6 - Anden iteration – datoangivelse 

 

Den anden iteration af vores applikation er blevet lavet efter vores første interview med 

potentielle brugere. Brugerne har foreslået, at en datoangivelse på hovedskærmen af 

inventarlisten vil forbedre brugergrænsefladen og dermed gøre det nemmere at få styr på det 

vigtigste. Her har vi overvejet to forskellige muligheder. 

Mulighed 1: Vi angiver vi både købs- og udløbsdato direkte på listen. 

Mulighed 2: Vi ”skjuler” datoen i en sætning, som justerer sig relativt til nuværende dato – for 

eksempel, ”… udløber om to dage” eller ” … købt tre dage siden”.  

Den første mulighed tilbyder mere information uden behov for at trykke videre, men brugeren 

kan måske være overvældet af alle de numre på skærmen – og der er nogle, som kan være 

forvirrede, fordi de er ikke så gode til at holde styr på datoer.  Den anden mulighed løser det 

potentielle problem – det er nemmere at registrere og huske. Til gengæld er vi nødt til at 

implementere en ekstra skærm med præcise datoer, som kan aktiveres ved at trykke på 

madvaren i listen. Det er en ekstra indsats både for udvikleren og brugeren, og det er ikke alle, 

der kommer til at benytte det. Alligevel synes vi, at mulighed 2 er det sikre valg og vi har valgt 

at implementere den. Derudover introducerer denne iteration en ny baggrundsfarve, som er 

lettere for øjnene. 
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Fra venstre til højre - skærmbilleder 9 og 10, hvor vi bruger datoangivelsen fra mulighed nr 2. 
Skærmbillede 9 viser fødevarelisten fra den 2. Iteration. Skærmbillede 10 viser yderligere 
information. 

Figur 10 - oversigt af applikationens forskellige funktioner iht. ovenstående tekst 
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9.7 - Tredje iteration – indkøbsliste 

 

Efter vi har færdiggjort den anden iteration, var fødevarelisten sådan set færdig, og vi var 

begyndt at arbejde på andre funktioner i programmet. Den tredje iteration introducerer 

indkøbslisten – en funktion, som vi har overvejet at tilføje siden projektet startede, men det var 

brugerens feedback og oplysninger om deres købevaner, som endeligt motiverede os til at gøre 

det. Ifølge vores informanters behov for kalendere og andre programmer af den slags, så vi 

synes, at det ville være en god idé at implementere en indkøbsliste. (Skærmbillede 11) For at 

differentiere vores indkøbsliste fra andre, basale programmer til notater, har vi valgt at 

genbruge nogle af de samme principper som i fødevarelisten – brugeren kan tilføje madvarer 

til indkøbslisten ved at vælge fra forudindstillede emner som mælk og tomater, og supplere det 

med en kort beskrivelse, hvis der er tale om en specifik mærke eller variant (Skærmbillede 12). 

Hver indkøbsliste har en dato, som kan indstilles. En indkøbsliste kan markeres ”udført” af 

brugeren ved at trykke på flueknapper ved alle elementer (Skærmbillede 11) – når det sker, 

bliver alle madvarer på indkøbslisten automatisk flyttet til fødevarelisten – det eneste brugeren 

skal gøre nu, er at sørge for at tilføje udløbsdatoer. 

 

Skærmbillede 11 og 12 - Skærmbillede 11 illustrerer oversigt i indkøbslisten. Skærmbillede 
12 viser processen af tilføjelse af madvarer til indkøbslisten. 

Figur 11 - oversigt af applikationens forskellige funktioner iht. ovenstående tekst 
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10 – Konklusion 
 

Hvordan kan vi gennem en applikation, bidrage til forebyggelsen af madspild i den private 

husholdning blandt de 18-28-årige?  

Det forekommer os svært at fremføre en entydig konklusion på problemstillingen. Da vi ikke 

en egentlig og fuldt funktionel version af applikationen, men snarere en illustrerende model. 

Derfor er det svært helt præcis at teste præcist, hvordan den direkte hjælper på forebyggelsen, 

da vi reelt ikke har muligheden for at teste den. Derimod har vi på baggrund af vores 

spørgeskemaer, empiri, teori samt egne overvejelser fremstillet en række iteration af vores 

applikation. Her er konklusionen at, den skal indeholde følgende: nedfældning af udløbsdato - 

så man bliver gjort opmærksom på, hvilke madvarer med fordel kan bruges, indkøbsliste - et 

overblik over hvad man har af fødevarer samt hvornår de udløber, opskriftsforslag - så man 

ikke smider sine madvarer ud eller fravælger at bruge dem, fordi man ikke, ved hvad man kan 

gøre med dem. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der med udviklingen af en applikation, 

er en række andre faktorer, der gør sig gældende, men som ikke er blevet behandlet i projektet. 

I denne kategori falder markedsføring, online-funktionalitet og selve programmeringen bag 

applikationen. Dog konkluderer vi, at vores prototypeapplikation afspejler de krav, som stilles 

i den private husholdning i alderen 18-28, for at den kan hjælpe til at forebygge madspildet. 

Hertil kan konkluderes, at det især er forebyggende arbejde, der gør en forskel, når der skal 

handles indenfor madspild, hvad angår den private husholdning, men formentligt også de andre 

led i produktions-/værdikæden. Forebyggelseskampagner har vi ligeledes stiftet bekendtskab 

med gennem vores projektskrivning og kan konkludere, at disse har en stor effekt på at gøre 

folk opmærksomme på deres madspild og eventuelt mindske det ved hjælp af forebyggelse. 
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11 – Diskussion 
 

Med det kendskab, vi har fået etableret til andre applikationer igennem vores projektproces, 

har vi løbende kunne konstatere, hvilke fejl har kunnet fordre, at de ikke har haft lige så stor 

succes, som de enten burde eller kunne have haft. Af de fire applikationer, der er blevet nævnt 

i metodeafsnittet, er der især én af dem, som minder meget om vores egen. Vi snakkede til at 

starte med om, om der skulle integreres en opskriftsfunktion i vores applikation, men ønskede 

først at beslutte os om dette ovenpå vores interviews, således vi kunne have belæg for enten at 

medtage funktionen eller at undlade den. PlantJammer implementerede nogle uger efter vores 

projektstart en lignende funktion, hvor man via de indtastede madvarer (dog begrænset til 

vegetariske madvarer), kunne få bud på opskrifter. Således blev vi både bekræftet af denne 

etablerede applikations, og dette firmas, implementering af funktionen, men især også gennem 

vores informanter. 

Hvor deres applikation henvender sig til vegetarer, eller blot folk, der ønsker at benytte 

grøntsager i deres madlavning, har vores applikation den hensigt at skulle forebygge det spild, 

der opstår af ubenyttet mad. I PlantJammer kan man således indtaste sine madvarer ind og få 

opskrifter. Simpelt og nemt. Vores applikation satser på to ekstra dimensioner: at kunne 

indtaste udløbsdatoer og lave indkøbslister. Disse for at kunne benytte den mad, man i forvejen 

har, førend den skal smides ud og forsøge at eliminere mængden af impulskøb, ved at holde 

styr på sine indkøb ved hjælp af indkøbslisten. Dette tilføjer som sagt nogle ekstra dimensioner, 

som gør den mere funktionel. Men vi har samtidigt gennem vores projektskrivning erfaret, at 

funktion ikke altid opvejer manglen på brugervenlighed. 

Foruden at kigge på andre applikationer, har vi ligeledes stiftet bekendtskab med en række 

organisationer, nationale som internationale og myndighedskonstituerede kampagner som 

frivillige kampagner. Disse må i vid udstrækning også tillægges en stor værdi, når det kommer 

til at skulle forebygge madspild i den private husholdning især. Kampagnerne har haft fokus 

på både at forebygge madspildet i den private husholdning, ved at gøre opmærksom på, hvor 

stort spildet egentligt er. Men det er især de tiltag, hvor folk er blevet engageret (navnligt 

kampagner i Storbritannien), der har haft en stor indflydelse; disse kampagner har budt folk på 

at kunne komme og lære at lave mad. Dette må i forlængelse deraf betyde, at noget madspild 
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blot opstår, fordi folk muligvis ikke ved, hvad de kan udrette med de ingredienser, de har for 

hånden. 

Madspild er formentligt komme for at blive og kan nok ikke udryddes helt. Der er iværksat 

kampagner og forebyggelsesprogrammer, både fra EU og på nationalt plan, men fælles for 

forebyggelsesprogrammerne er, at de er vejledende og således ikke nødvendigvis skal følges. 

Men fælles for kampagner og applikationer er, at de begge søger at forebygge madspildet - i 

hvert fald hvad angår den private husholdning og dermed slutbrugeren. 

12 – Perspektivering 
 

Forebyggelsen af madspild har affødt mange forslag på løsninger, heriblandt applikationer. 

Som det fremgår af projektet, har vi valgt selvsamme mulighed som vores mulige løsning. Som 

udgangspunkt henholder vores applikation sig til individet i den private husholdning, hvorimod 

andre applikationer som Too Good Too Go er rettet mod virksomheders madspild. Fælles for 

dem, er at, de inddrager den private husholdning i deres stræben efter at forebygge madspildet. 

Too Good Too Go´s måde at forebygge madspild er afhængig af slutbrugerens lyst til at aftage 

butikkers madvarer til lukrativ fordel for dem selv. Måden hvorpå man motiverer forbrugeren 

er delvis den samme for Too Good Too Go og vores applikation. Too Good Too Go hjælper, 

isoleret set, ikke på at formindske madspild i den private husholdning, men hos virksomheder. 

Derfor inddrages et økonomisk aspekt som værktøjet, der driver slutbrugeren til at handle og 

forebygge madspildet udenfor eget hjem. Som kontrast hertil, spiller vores applikation på det 

klimatiske aspekt som drivkraft, hvor den økonomiske gulerod forekommer som en sub-bonus. 

Samlet set, er der altså en række fællesnævnere mellem forebyggelsesapplikationerne - ikke 

blot de ovennævnte, men blandt alle. Derfor er der heller ikke megen forskel på den måde 

applikationerne fungerer udadtil. 
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