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Abstract.  
Due to climate changes, Denmark will experience increased periods of drought and 
heavy rains. These periods present the challenges of availability of drinking water 
during drought, as well as flooding caused by the inability of the sewer system to 
handle the heavy rain. A possible part of a solution to these problems could be 
technologies that collect and store rainwater for use in the household. This paper 
investigates the technologies created by the firm WaterCare for this purpose, as well 
as what barriers might be present to prevent widespread adoption of this system. To 
encourage homeowners to adopt and utilize the technology, a draft of a possible 
information campaign has been created, aiming to inform potential owners of the 
technology in question, as well as highlighting the various benefits to themselves and 
society as a whole that can be achieved through its use. 
 

Indledning. 
Danmark vil i fremtiden opleve mere nedbør på kortere tid samt kraftigere skybrud 
(DMI, 2018). Danmark anvender primært kloaksystemer til at transportere vandet 
væk fra byen (Haghighatafshar et al.. 2014). Kloakkerne har, blandt andre ting, den 
begrænsning at ved store mængder nedbør på kort tid, som ved skybrud, sker der 
oversvømmelser da systemet overbelastes. Skaderne herfra koster Danmark mange 
millioner kroner om året. Det vil kræve et samarbejde på tværs af organisationer, 
borgere, myndigheder og virksomheder at håndtere dette systemiske problem (Task 
Force for Klimatilpasning. 2012-2013).  
I denne opgave vil vi se på det kloaksystem Danmark bruger, og hvordan spildevand 
og regnvand håndteres. Vi vil på baggrund heraf undersøge muligheden for at 
anvende regnvand til praktiske gøremål frem for at bruge drikkevand. Vi har valgt at 
undersøge firmaet WaterCares løsninger, WaterCare arbejder med 
regnvandsanlægs teknologier, som virksomheder og private kan anvende for bl.a. at 
kunne opsamle og anvende det regnvand, som måtte falde på deres ejendom. Den 
viden, der opnås gennem denne opgave, skal videreformidles via en 
informationskampagne, som vi har valgt at rette mod husejere. Vi inddrager viden 
lært gennem opgaven samt  WaterCares løsninger til anvendelse af regnvand. 
Informationskampagnen skal ikke ses som en reklame for WaterCare, det er blot 
WaterCares løsninger, som bruges som eksempel for en analyse af en af de teknologiske 
løsninger.  
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Problemfelt.  
Global opvarmning påvirker hele verden, og det betyder at Danmark vil opleve 
forandrede vejrsituationer om sommeren og vinteren. Sommeren er interessant at se 
på vejrmæssigt i forhold til nedbør og tørke. Mange vejrmodeller viser, at danske 
somre vil opleve korte perioder med kraftig regn, skybrud, afbrudt af perioder med 
tørke. Den store mængde nedbør og skybrud med efterfølgende tørke har 
konsekvenser for både landbrug og naturen (DMI. 2018). Tilbage i 2018 var der 
problemer med tørke, og der kom derfor et forbud mod at vande planter og have 
med postevand, da drikkevandsstanden var dalet. Forbuddet skulle hjælpe med at 
sikre, at der fortsat ville være drikkevand nok til mennesker og dyr (Sander, Nikolaj. 
2018). Op imod 5 millioner træer døde i sommeren 2018 under tørkeperioden. Det 
var særlig nyplantede træer samt bytræer med små rodsystemer, som blev påvirket. 
Tørken forringer træernes funktion og hæver risikoen for, at træerne dør hvis der 
igen i 2019 ville være kommet tørkeperioder. Vand er en central aktør, når der 
snakkes om træer og planter. Træerne indgår som en del af økosystemet, og 
træerne hjælper bl.a. med at rense luften for CO2. Tørken i 2018 har medført det 
laveste CO2-optag i 23 år i Lille Bøgeskov ved Sorø (Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning. 2019).  
De forandringer i klimaet, som Danmark oplever, vil kræve klimatilpasninger således 
at danskerne ikke løber tør for drikkevand i tørkeperioderne, og så der ikke opstår 
oversvømmelse fra de kraftige skybrud. I det moderne samfund kan rindende 
drikkevand opfattes som en selvfølge; noget vi som mennesker har ret til, men med 
klimaforandringerne skal vand nærmere anskues som en ressource, som kan 
opbruges. 
 
Lige nu håndterer Danmark regnvand med kloakrør, og vandet udnyttes ikke som 
den ressource det egentlig er. Vandet løber ned i kloakken og bliver transporteret 
væk fra byen. Løsningen med kloakker har udfordringer, bl.a. i form af 
oversvømmelse. Et eksempel på dette kunne være den 2. juni 2011, hvor der faldt 
150 mm regn på 2 timer. Det kostede omkring  en milliard euro i forsikringspenge i 
Københavnsområdet alene (Haghighatafshar et al.. 2014). Når sådan et skybrud 
hænder, har det også konsekvenser for infrastrukturen. Det danske alarmberedskab 
var svært udfordret som følge af oversvømmelserne. Den store mængde nedbør, der 
kan falde på kort tid, kræver altså at der ændres i måden at håndtere regnvandet, da 
det ellers har store økonomiske konsekvenser og kan i værste fald koste liv (ibid.). I 
fremtiden vil det være oplagt at bruge regnvand som en ressource i stedet for bare at 
lade det blive til spildevand.  
 
Ifølge (Uddannelses- og forskningsministeriet. 2013) er markedet for teknologier til 
vandgenbrug dokumenteret til at være mere end 30 milliarder om året. Det er en 
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fordobling i løbet af de sidste fire år. Det betyder, at der er et stort potentiale i fokus 
på en innovativ løsning på anvendelse af regnvandet, både i forhold til miljømæssige 
og økonomiske overvejelser. 
 
For at kunne anvende regnvand som en ressource, frem for for at lade det blive 
spildevand, ville det kræve implementering af et system, som kunne være gældende 
for både nuværende byggerier og nybyggerier i forbindelse med opsamling og 
genbrug af regnvandet. Regnvand vil kunne udnyttes til f.eks. tøjvask, toiletskyl, 
plantevanding osv. Det ville betyde, at danskernes vandforbrug vil blive mindsket. 
Ifølge (Uddannelses- og forskningsministeriet. 2013) går 63 % af drikkevandet til 
hygiejne og toiletskyl, hvilket ikke er nødvendigt og spild af ressourcer. Optimal 
anvendelse af regnvand kræver en del viden og research. Det er vigtigt, at en sådan 
viden formidles til virksomheder, der beskæftiger sig med nybyggeri.  
 
En dansk produktionsvirksomhed, WaterCare, tilbyder løsninger til rensning af regn- 
og overfladevand. De tilbyder flere forskellige løsninger og deres produkter bliver 
forhandlet i forskellige butikker (WaterCare. 2020). Vi har valgt at inddrage 
WaterCare i vores opgave for at kunne opfylde TSA-dimensionen, da WaterCare 
allerede har færdigudviklet en række teknologier til rensning og anvendelse af 
regnvand.  
 
Med klimaforandringerne i Danmark, er det nødvendigt at overveje disse 
bæredygtige løsninger og formidle eksistensen af sådanne løsninger videre til de 
relevante segmenter af befolkningen. Et bud på en videreformidling af fordelene ved 
at rense regnvandet er en informationskampagne rettet mod husejere. Vi har valgt at 
sammenholde den information vi afdækker i dette projekt med en gennemgang af 
teknologierne fra WaterCare for at skabe et samlet billede af, hvordan en generel 
videreformidling af løsninger, der allerede eksisterer, vil kunne se ud.  
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Problemformulering. 
Hvordan kan der udarbejdes en informationskampagne til husejere for at belyse 
regnvand som en ressource? 
 

Arbejdsspørgsmål:  
1. arbejdsspørgsmål:  
Hvilken strategi, herunder virkemidler, skal der til for at lave en god 
informationskampagne?  
Undersøg hvilke virkemidler, der kan bruges inden en kampagne skal udvikles og 
hvilke strategier, som kan anvendes.  
 
2.arbejdsspørgsmål:  
Hvilke eksisterende koncepter findes der allerede for brugen af regnvand som 
ressource? 
Der findes allerede forskellige firmaer (WaterCare) og koncepter, som arbejder for 
en bedre anvendelse af regnvand og for at gøre det til en økonomisk fordel at 
anvende regnvandet. 
 
3.arbejdsspørgsmål:  
Hvilke teknologier ligger der bag at kunne bruge regnvand som ressource i f.eks. 
private hjem?  
Undersøgelse af præcist hvilke metoder og teknologier, som bliver brugt til 
opsamling af regnvand og anvendelse af det til diverse formål.  
 
4.arbejdsspørgsmål:  
Undersøg hvad regnvand kan anvendes til, herunder hvilke fordele er der ved at 
bruge regnvand til forskellige praktiske gøremål? 
Hvad kan der spares ved at anvende regnvand frem for rent drikkevand fra hanen og 
hvad kan regnvand anvendes til og hvor relevant en ressource er regnvandet 
egentlig.  
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Begrebsspecifikation. 
Sedimentering er når partikler eller molekyler skiller sig fra en væske og lægger sig 
på toppen af væsken.  
 
Opstuvningsbassin kan f.eks. være en skaterpark, hvor der ved store mængder 
regnvand kan skabes et bassin, hvor vandet kan opholde sig til der er plads i 
kloakkerne igen.  

Afgrænsning 
 
Dette afsnit består af en gennemgang af, hvilke fravalg gruppen har foretaget i 
projektet, samt hvorfor de er foretaget.  
  
Et fravalg handler om ikke at fokusere på alle former for boliger og bygninger. Det er 
blevet gjort for at indsnævre problemet, så det er mere overskueligt for gruppen at 
forholde sig til.  Det betyder, at målgruppen er blevet indsnævret fra alle boligejere 
og institutioner mm. til kun at være på husejere, og her skelnes ikke mellem 
parcelhuse og villaer.  
 
Et andet fravalg er at lave en film som løsning til en kampagne, da gruppen er blevet 
enige om, at det ikke ville være praktisk, at mødes fysisk i denne tid under Covid-19. 
Gruppen vil ikke risikere, at blive smittet/smitte hinanden og andre. Så den måde 
gruppen har løst det på er at holde møder over telefonen jævnligt. Derudover kan 
kampagnen have den samme effekt på papir, som den kan have på film. Da det 
også er et lige så relevant format at få formidlet viden og informationer videre på.  
  
Det tredje fravalg gruppen har gjort er ikke at fokusere på noget juridisk aspekt, da 
det ville blive for tungt for gruppen, og at ingen i gruppen har kvalifikationer til at gå 
ind og tyde de juridiske tekster, da de er skrevet specifikt til jurister eller ændre 
juraen der ligger bag.  
 
Et fjerde fravalg som gruppen har foretaget handler om ikke kun at fokusere på et 
enkelt geografisk område, da projektet synes relevant for alle, der har mulighed for 
at etablere et regnvandsanlæg.  
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Semesterbindingen. 
Projektets formål er at belyse, hvordan der kan formidles løsninger til anvendelse af 
regnvand som en ressource, i stedet for blot at lade det blive til spildevand - og 
hvilken betydning, det ville have for miljøet, økonomien og forbrugeren.  
 
Der var forskellige forslag til problemstillingen, men det blev besluttet at udarbejde 
en informationskampagne, der kan informere brugeren om, hvad det ville betyde for 
dem at begynde at udnytte regnvandet som en ressource, både miljømæssigt og 
økonomisk. Derudover skulle det anskueliggøres, hvilke allerede eksisterende 
løsninger, der kunne blive indført.  
 
De to dimensioner er: Design og konstruktion samt Teknologiske systemer og 
artefakter (TSA).  
En kort introduktion til kurset Design og konstruktion er, at det omhandler forskellige 
designprocesser, samt hvilke metoder der kan anvendes til at lave og forbedre et nyt 
eller eksisterende design.  
En kort introduktion til kurset Teknologiske Systemer og Artefakter er, at det 
omhandler, hvad artefakter er, samt de eventuelle roller de har i forskellige systemer. 
Derudover bliver der undervist i, hvordan teknologier og artefakter har udviklet sig 
eller tilpasset sig med tiden og de behov mennesket har udviklet løbende. 
  
Det giver mening at forankre de to dimensioner, da der skal konstrueres et form for 
design til vores løsning, som med andre ord også er et artefakt. 
 
Derfor kan vi bruge viden fra de to dimensioner til at komme frem til en løsning. 
Teorien fra Design og Konstruktion skal hjælpe med at kunne evaluere de løsninger, 
der allerede eksisterer, men som ikke virker optimalt. Derudover er der relevante 
metoder gruppen kan gøre brug af, når det kommer til løsningen på problemet. 
 
Teknologiske systemer og artefakter skal bidrage til at analysere den løsning, som vi 
kommer frem til, samt bidrage med teori til, hvordan man analyserer og bruger 
modeller bedst. Det tværfalige overblik, som kombinationen af de to fag giver, vil 
hjælpe med at kunne give projektet en dybde og sikre, at designet bliver anskuet fra 
forskellige perspektiver.  
 
Disclaimer grundet Corona/COVID-19, har vi valgt at benytte litteratur fra Systime.dk 
da vi ikke har haft mulighed for at anvende biblioteker og dermed få hjælp til at finde 
materiale.  
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Metode og teori. 

Storyboard. 
Vi har anvendt storyboard i vores opgave, da vi gerne vil kunne give en visuel 
repræsentation af vores idéudvkilingsfaser og hvad vi gerne vil opnå med en 
informationskampagne.  
 
Det storyboard, som vi kender i dag, stammer fra Walt Disney studio fra ca. 
1930erne, hvor det efter sigende skulle være en animator ved navn Webb Smith, der 
først fik ideen at lave papirer med scener skrevet på, som tilsammen dannede en 
helhed i historien, som kunne danne grundlaget for det senere arbejde (Finch. 2011). 
 
Metoden storyboard er et værktøj, som kan hjælpe med at lave en visuel 
præsentation af et færdigt produkts funktion eller form. Måden hvorpå storyboardet 
udføres, varierer alt efter hvad man gerne vil opnå med et storyboard. Storyboard 
kan bestå af flere forskellige elementer, såsom videoklip, lyd og animation, som 
tilsammen bruges til at illustrere hvordan produktet anvendes eller skal fremstå. 
Vores storyboard findes under bilag 1.  
 

CCM. 

I startfasen af projektet bruger vi CCM (bilag 2 +3 ), som bidrager til at tydeliggøre 
den problemstilling, vi arbejder med. CCM hjælper med at anskue gruppens 
problemformulering fra flere forskellige vinkler. CCM skal hjælpe gruppen med at 
opnå en bedre forståelse af de forskellige årsager og forskellige konsekvenser. Vi 
anvender CCM som beskrevet i Venable (2014). John Venable er en Associate 
Professor og Director of Research ved Curtin University i Australien (Venable, J. 
staff profile. Curtin University). Han har forsket ekstensivt i Design Science Research 
(DSR), hvilket har til formål at skabe nye eller forbedrede teknologier til at løse 
generelle problemer (Venable. 2014). Efter at der er fundet effektive 
løsningsmuligheder for de generelle problemer, er det tanken bag DSR-paradigmet, 
at forskere kan tilpasse den generelle løsning til de specifikke problemstillinger og 
omstændigheder, som de selv står over for. I Venable (2014) beskrives det, hvordan 
CCM kan anvendes inden for disse parametre, og det er derfor vi anvender netop 
denne metode til at anskue vores egen udfordring. 
CCM er en forkortelse for Colour Cognitive Mapping. CCM anvendes som en 
metode, hvorpå der kan opnås en dybere forståelse af årsager til og konsekvenser 
af problemer man møder, når man arbejder på et projekt. CCM kan hjælpe til at 
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belyse den sammenhæng, der findes mellem problem og løsning, samt at bidrage til 
at analysere et givent problem i et projekt. CCM kan ses fra to forskellige vinkler. Der 
er “the problem as solutions”, hvor der arbejdes med løsningen i fokus. Den anden 
vinkel er “the problem as difficulties”, hvor problemerne er i fokus. “The problem as 
solutions” skal hjælpe med at belyse de fordele, der er ved at finde en løsning på et 
givent problem, der kan hjælpe med at fjerne nogle af de årsager der kunne være til 
problemet. Ved at antage en ny vinkel på problemet, kan der skabes nye typer 
løsninger. 
Opbygningen af CCM kan visualiseres i, at en tekst bliver opdelt i to led som f.eks.: 
“manglende tiltro … tillid til opgaven”, prikkerne bruges som en visuel metode til at 
separere de to led. Dette kan ses som “the problem as difficulties”. “The problem as 
solutions” vender dette på hovedet, og sætter det positive udfald før det negative, 
såsom “udvis initiativ … passivitet” Der er vigtigt, at teksten skrives i bydeform. Når 
et CCM udarbejdes er “the problem as difficulties” udført som røde cirkler og  “the 
problem as solutions” udført som grønne firkanter. Formerne skal hjælpe farveblinde 
med at kende forskel på de to. (Venable. 2014).  
 

TRIN-modellen. 
Gruppen vil anvende de mest relevante trin fra TRIN-modellen til at analysere en 
teknologi fra firmaet WaterCare, som producerer et regnvandsanlæg. Dette skal 
hjælpe til at give en dybere forståelse for den valgte teknologi.  
 
TRIN-modellen er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels 
Jørgensen fra Roskilde universitetscenter. Ifølge (Jørgensen, N. 2019) skal 
TRIN-modellen ikke anses som en metode i det videnskabelige aspekt eller det 
designmæssige aspekt. Dens formål er ikke at bygge et artefakt, men at give en 
oversigt over seks aspekter, der kan lægges vægt på, når der skal beskrives og 
analyseres en teknologi (Jørgensen,N. 2019). 
 
Derimod bliver TRIN-modellen brugt som en anerkendt metode på Roskilde 
Universitetscenter (RUC), især fordi den hænger meget sammen med kursusgangen 
Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), som er en af de to dimensioner 
projektet skal inddrage. 
  
Det giver mening at anvende TRIN-modellen i dette projekt. Der vil blive brugt nogle 
af trinene, hvis ikke alle, til at analysere og beskrive en teknologi, som der vil være 
fokus på i løbet af projektet. 
  
De seks aspekter/trin TRIN-modellen består af er følgende: 
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● En teknologis indre mekanismer og processer 
Centrale mekanismer og processer i en teknologi, der bidrager til at opfylde dens 
funktioner (Jørgensen, N. 2018). 
  

● Teknologiske artefakter 
Menneskeskabte genstande der er blevet frembragt ved at omforme naturlige 
frembragte genstande til at opfylde menneskelige behov, f.eks. en stenøkse 
(Jørgensen, N. 2018). 
  

● Teknologiske utilsigtede effekter 
Tilsigtede effekter er teknologiens funktioner og formål. De utilsigtede er andre 
effekter som anses for negative. De tre typer er: designfejl, risici og knyttet til indre 
mekanismer (Jørgensen, N. 2018). 
 

● Teknologiske systemer 
Sammenhængende systemer bestående af de teknologiske artefakter, der besidder 
en bestemt funktionalitet, der gør det muligt at omforme naturen med henblik på at 
opfylde menneskelige behov (Jørgensen, N. 2018). 
  

● Modeller af en teknologi 
Et abstract, fysisk eller visuel repræsentation af en genstand/fænomen, hvor særlige 
egenskaber er udvalgt til at blive gengivet eller undersøgt (Jørgensen, N. 2018). 
  

● Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 
Innovation er implementering af nye eller ret forbedrede produkter, 
produktionsprocesser eller organisationsformer. Ofte bliver der skelnet mellem 
innovation og diffusion, som er spredning af opfindelsen, eller invention, som betyder 
opfindelse (Jørgensen, N. 2018). 
 

 

Kampagneudvikling.  
Gruppen vil gerne som produkt udvikle en informationskampagne. Det skal der 
bruges nogle forskellige metoder til. Der vil blive gennemgået en række forskellige 
virkemidler, både grafiske og strategiske. Gruppen har valgt at fokusere på nogle 
bestemte virkemidler såsom farver.  
 
Preben Sepstrup er en blandt de første danske medieforskere. Han har udviklet en 
kommunikationsteori og -model, der omhandler hvordan man opstiller og eksekverer 
effektive kampagner (Sepstrup, Øe. 2011). 
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Meningen med at lave en kampagne er i grove træk at gøre folk opmærksomme på 
ens budskab, samt ændre deres adfærd til at tilsvare kampagnens agenda (ibid. 
2011, side 205). Sepstrups kommunikationsteori og -model fordrer at komme frem til 
det ønskede mål som afsender, ved at tage udgangspunkt i den praksis der er i det 
budskab som skal kommunikeres, de modtagere som udgør målgruppen, samt de 
medier som budskabet kommunikeres igennem (ibid. 2011). 
  
Eksempler på informationskampagner, hvor Sepstrups metoder kan anvendes, kan 
eksempelvis være de kampagner, som har til formål at skabe opmærksomhed 
omkring specielt sundhedsskadelige emner som at stoppe med at ryge eller passe 
på solens stråler. Kampagner er praktiske, da det er en måde at kommunikere til 
mange mennesker på en gang. (Ibid. 2011) 
  
En visualisering af Sepstrups kampagnemodel kan se således ud: 
 
  

 
Billede fra  (“Sepstrups Kampagnemodel - Holstebro HTX Wiki,” 2013) 
  
Meningen med modellen ovenfor er, at den hjælper med de overvejelser der skal 
gøres, når en kampagne skal udvikles. Modellen går ind og kigger på både den 
strategiske baggrund, hvor man undersøger problemet, som skal formidles, hvem 
der sender budskabet og hvilken målgruppe, der skal sigtes efter; samt det taktiske 
niveau, hvor de praktiske overvejelser og udførelsen omkring medievalg, budskab, 
omkostninger mm. tages op til drøftelse (ibid. 2011). 
 
Ifølge denne kommunikationsmodel er det altså kritisk at forstå modtageren, såvel 
som hvilke virkemidler man bruger, når man formidler sit budskab. Der findes mange 
forskellige kommunikative værktøjer, der kan anvendes for at sikre en god 
kommunikationsform, som budskabet kan leveres gennem. Vi har valgt at fokusere 
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på appelformerne, da de er grundlæggende for at vide, hvordan man formidler sit 
budskab. Her tales om logos, patos og etos. 
 
Logos er at appellere til modtagerens fornuft og intellekt. Her bruger man logiske 
argumenter fra en objektiv fremstilling, eller noget der tilnærmer sig, og tilstræber et 
neutralt sprog som er følelsesfrit. Patos appellerer til følelserne hos modtageren og 
søger at skabe bestemte stemninger. Sproget er derfor præget af værdiladede ord 
med vægt på følelsesmæssige aspekter. Etos appellerer gennem den troværdighed, 
som kilden til informationen har, og bruger sprog som understreger gyldigheden af 
denne tillid, samt evnen til at skabe tillid fremadrettet (Andersen & Jørnø s. 134). 
 
Foruden at sikre, at budskabet appellerer til modtageren, er det essentielt, at 
kommunikationen når frem til modtageren. Der findes mange forskellige medier, som 
kan benyttes til en kampagne, men ikke alle er lige effektive til denne form for 
kampagne. Ved valget af medie er det igen vigtigt at forstå modtageren for at sikre, 
at man kommunikerer over den korrekte platform (Sepstrup, Øe. 2011). Dette 
indebærer både, at man tager højde for omkostninger, men også at man overvejer, 
om målgruppen befinder sig på dette medie  Da produktet er et nyt produkt, handler 
det om at skabe awareness. Det kan derfor anbefales at benytte et medie med 
mange daglige brugere, hvilket kan sikre at ramme målgruppen og samtidig giver 
muligheden for en bred eksponering. Denne kampagne vil derfor benytte mediet 
Facebook. Facebook har mange brugere, og der kan derfor argumenteres for, at en 
stor del af målgruppen vil befinde sig på dette medie. Derudover har man gode 
muligheder for nemt at segmentere sin kampagne via Facebooks værktøjer. Dette 
sikrer, at kommunikationen når frem til vores ønskede målgruppe. Et andet medie, 
der kan benyttes, er forskellige ejendomsmægleres hjemmesider. Brugerne der 
bevæger sig på disse medier, må antages at være i markedet for et nyt hus. Det 
anbefales derfor at påvirke målgruppen allerede inden et eventuelt nyt huskøb. På 
disse medier ville vi abonnere på bannerreklamer i siden af websiden. Både 
Facebook samt diverse ejendomsmæglerhjemmesider er gode til reklamebilleder. 
Kampagnen vil derfor bestå af forskellige billeder med korte tekster, hvori de 
forskellige budskaber vil fremgå. De vil så linke videre til en hjemmeside, hvor 
produktet kan fremvises i grove træk som det er vist i powerpoint-præsentationen. 
 
 

Grafiske virkemidler 
Et af de mest grundlæggende grafiske virkemidler, der skal kigges på når der 
udvikles en informationskampagne, er farver.  
Johannes Itten var lærer på kunstskolen i Bauhaus, Tyskland,  og udviklede en teori 
omkring hvordan farver komplementerer hinanden. Denne teori mundede ud i 
farvecirklen. Farvecirklen er et værktøj der kan anvendes i forbindelse med design af 
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farvepaletter, f.eks. ved udarbejdelse af en kampagne. Når man vælger, hvilke farver 
der skal indgå i materiale, websider, logoer og så videre, så anvendes farvecirklen 
ofte. Itten beskriver fire grundlæggende metoder til at få skabt farveharmonier, 
hvilket vil sige at vælge farver som fungerer sammen i et logo. Der er monokrom 
farveharmoni, analos farveharmoni, komplementær farveharmoni og til sidst 
geometrisk bestemt farveharmoni.  

Monokrom farveharmoni indebærer anvendelse af én farve, hvor der bruges 
forskellige toner af denne farve. Der vælges en farve og derefter kan der tilføjes hvid 
eller sort, så farven får forskellige nuancer. Dette giver en rolig effekt, men da dette 
kan være både godt og skidt, er det vigtigt at have for øje, hvad man ønsker at opnå 
ved at anvende monokrom farveharmoni. Brug af en rolig farvepalette kan være godt 
i medicinske sammenhænge, hvor patienter gerne skal beroliges eller kunne hvile. I 
forbindelse med en informationskampagne eller reklame kan det dog være 
udfordrende at skille sig ud, eller fastholde en persons interesse med rolige farver. 

Analog farveharmoni: Der vælges indledningsvis en farve, og derefter bruges hver af 
de sideliggende farver i farvecirklen. Dette virker roligt, men mere iøjnefaldende end 
monokrom farveharmoni.  

Komplementær farveharmoni er at vælge to diametralt modsatte farver i farvecirklen, 
dette forstærker farvernes styrke. Harmoni sker når der bruges mest af den ene 
farve og kun en smule af den anden. Ofte begynder man med at anvende monokrom 
eller analog farveharmoni, for derefter at tilføre elementer i den modsatte farve (Fog 
et al. 2012).  

Geometrisk bestemt farveharmoni opstår, når der tegnes en trekant eller firkant i 
farvecirklens midte, hvilket inddæmmer de farver der så skal bruges. Dette vil virke 
således at figurens spidser, vil have nogle farver, der så bliver til en palet. 
Kombination af to, tre eller flere farver sammensat kaldes en harmonisk farveakkord 
(Fog et al., 2012. Farveharmonier).  

Et andet virkemiddel er skrifttyper og -størrelser. Ved skrifttyper er der en 
sammenhæng mellem navn og skrifttype, så alt efter hvad man visuelt vil vise med 
det man skriver, er det vigtigt at vælge en passende skrifttype, f.eks. comic sans 
stammer fra tegneserieverdenen. (Fog et al., 2012. Skriftdesign og skrifttyper). Det 
er vigtigt at anvende en skrifttype som svarer til den besked du søger at formidle, 
eller den følelse du gerne vil skabe i læseren. 
Skriftstørrelsen påvirker endvidere læsbarheden af det, der skal formidles. 
Forskellige skrifttyper kan godt have præcis samme størrelse, selvom de fremstår 
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helt forskelligt.  
Typografisk opsætning bruges til at gøre formidlingen af indholdet af et stykke tekst, 
nemt, spændende og letforståeligt.  Opsætningen består af tre dele: Nærhed handler 
om, hvor tæt objekterne ligger ved hinanden. Hvis de ligger tæt vil vi opfatte det som 
at de hører sammen. Lighed ser på genstandenes grad af lighed, brugen af samme 
skrifttype samt størrelse kan således indikere over for læseren, hvad der er rubrik og 
hvad der er brødtekst. Kontrast hjælper læserne med at skelne mellem det vigtigste 
indhold, og det som er knap så vigtigt. Dette kan gøres gennem kontraster i farver, 
form eller størrelse.  

Typografien er inddelt i tre overordnede typer: display typografi, læse-typografi og 
konsultativ typografi. Display typografien kan hjælpe med at fange blikket og skal 
give modtageren en idé om, hvad der skal formidles. Dette gøres gennem rubrikker, 
logoer og lignende virkemidler. Læse-typografien skal være målrettet til gruppen, du 
søger at påvirke, og være let forståelig for dem. Konsultativ typografi anvendes til 
overskuelig opstilling af information, og hjælper målgruppen eller læseren med at 
danne overblik over den information, der bliver givet. Eksempler på dette er 
blanketter eller journaler. (Fog et al.. 2012. Display-, læse- og konsultativ typografi) 

Placering af teksten har også en vis betydning. Hvis teksten er placeret i spalter er 5 
måder at gøre dette på illustreret her: 

 

Billede fra (Fog et al. 2012. Tekstens arrangement og gestaltlovene) 
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Ud af de 5 måder at justere teksten på, vil de 3 ikke fungere optimalt, hvis målet er at 
kunne læse tekst hurtigt og i større mængder. De 3 måder, som ikke fungerer så 
godt i denne sammenhæng er den løse forkant, centreret og figursats. Dette skyldes, 
at vi læser fra venstre mod højre. 

 

Komparativ-analyse 
Gruppen vil gerne udføre en komparativ analyse af tre forskellige kampagner. Dette 
skal bruges som inspiration til udførelsen af vores egen informationskampagne.  

Den komparative analyse stammer tilbage fra 1987, da Charles C. Ragin 
publicerede en ny metode, der fokuserede på social videnskab, som han kaldte for 
“Qualitative Comparative Analysis” (QCA). Metoden har med tiden udviklet sig med 
tiden, og har derfor fået en del variationer for hvad den kan bruges til. (Marx et al.. 
2014) 

Charles C. Ragin er en social-forsker og innovativ metodolog, hvis mål er at hjælpe 
forskere, studerende i at frembringe kompleksiteten i deres arbejde. Ragin har været 
professor i sociologi og statsvidenskab ved University of California, Irvine, siden juli 
2012. (Driscoll. 2020) 
 
Den komparativ analyse foretages når der skal sammenlignes eller udpeges 
forskelle eller ligheder mellem flere ting. Det kunne være alt fra 
informationskampagner til forskellige kulturer mellem flere virksomheder.  
 
Det kan være en fordel at lave sådan en analyse, da man stiller tingene op overfor 
hinanden, så man kan finde ting eller nuancer, der ellers ikke ville være blevet 
opdaget. Et eksempel på det kunne være en undersøgelse af brugen af engelske 
ord i det danske sprog. Her kunne man sammenligne unges anvendelse af engelske 
ord med de ældre generationers brug af engelske ord. Der gør det mere tydeligt, 
hvad der kendetegner de unges sprogbrug i forhold til de ældres. (Asklund & 
Kjær-Hansen. 2015) 
 
Der findes to former for komparativ analyse, hvilket er Synkron analyse og Diakron 
analyse og de betyder:  

Synkron analyse:  
Det er når der sammenlignes mellem flere fænomener, der foregår på samme tid, 
men fx forskellige steder. Det kunne f.eks. være fritidsaktiviteter for unge i 
sønderjylland kontra unge fra hovedstaden. (Asklund & Kjær-Hansen. 2015) 
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Diakron analyse:  
Der er når der sammenlignes fænomener, der foregår på forskellige tidspunkter 
gennem historien. Et eksempel på det kunne være fritidsaktiviteter for unge i 1978 
og fritidsaktiviteter for unge i 2020. (Asklund & Kjær-Hansen. 2015) 
 

Substantielt afsnit. 
Det er relevant for gruppen at undersøge, hvordan man i Danmark primært 
håndterer nedbør, renser nedbøren samt spildevandet, og til slut hvad rent 
drikkevand kræver for at belyse, hvorfor det kan være fordelagtigt at tænke regnvand 
ind som en nyttig ressource.  

Håndtering af nedbør anno 2020.  
I Danmark bruger vi kloaksystemer til at håndtere regnvand samt spildevand fra 
husholdninger, landbrug og industri. Kloakker består sammenlagt af et vidtrækkende 
system af rør og brønde, som primært befinder sig under jorden (Sode, R.T., & 
Lemke, Thomas. 2018). I Danmark anvendes primært 3 kloaksystemer. Det ene 
system kaldes det fælles system, hvor spildevand og regnvand løber samlet i ét rør, 
som går ud til et rensningsanlæg. Det er en ældre metode. Et andet system er det 
separate system, hvor spildevand og regnvand er i separate rør, som fører til 
rensningsanlæg eller anden recipient (f.eks. havet, en sø), hvilket er en nyere 
metode. Det tredje system er et spildevandssystem, hvor ejendommen kun har et 
kloaksystem for husspildevand, og ejendommen er selv ansvarlig for at fjerne 
regnvandet, hvilket kunne ske ved nedsivning af vandet på ejendommens grund. 
Denne metode ses i områder med åbent land eller sommerhusområder 
(Miljøstyrelsen. Kloaksystemet). 
Ældre kloakrør er ofte lavet i beton, hvilket giver kloakrørene en levetid på ca. 50 år, 
hvorefter de kan begynde at nedbrydes i form af at de smuldrer. Nyere kloakrør 
laves i dag af hård plast, hvilket medfører en fordobling af levetiden for kloakrør, 
såfremt kloakrørene bliver vedligeholdt. Som følge af klimaforandringerne, hvor der 
vil komme større mængder regnvand på kortere tid, vil der bliver stillet andre krav til 
kloaksystemet, som vi kender det. Kloaksystemerne skal i fremtiden bestå af 
kloakseparering, hvilket betyder at kloakrørene skal håndtere spildevand og 
regnvand som to forskellige systemer. Det kræver langt mindre at rense regnvand, 
end det gør at rense spildevand. På den måde vil presset lettes på det fælles 
kloaksystem. Processen for at lave separate spildevandssystemer er dyr og kræver 
meget tid; derfor er der allerede kommuner, som kræver at boliger der bliver bygget 
nu, har implementeret et separeret spildevandssystem. Andre kommuner har stillet 
det krav, at  i nybyggede boliger skal vandet blive på egen grund. Dette kunne bl.a. 
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ske ved at opsamle regnvandet i et regnvandsanlæg (Sode, R.T., & Lemke, Thomas. 
2018). 
Danmarks samlede kloaksystem-areal dækker over en relativt stor del af Danmark, 
op til 6% af landets samlede areal. Fordelingen over de tre forskellige kloaksystemer 
er således, at ca. 60 % er separatkloakerede arealer og  40 % er fælleskloakerede. 
Dermed er delen af spildevandskloakerede arealer ret lille (Miljøstyrelsen. 
Kloaksystemet).  
Når spildevand fra hus, industri eller landbrug udledes gennem kloakken, bliver det 
sendt til et renseanlæg, som har til formål at rense vandet for urenheder, inden det 
sendes videre til sø, vandløb eller kyst.  
 

Rensning af spildevand og nedbør. 
I 1989 kom den første vandmiljøplan og på det tidspunkt fandtes ca. 2000 
renseanlæg i Danmark, mens der i 2015 var 839. Dette peger i retning af en 
centralisering af spildevandsrensningen med større, men færre renseanlæg.  
De fleste renseanlæg renser spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. Det gør de 
for at rense spildevandet for en række organiske stoffer og næringsstoffer, som kan 
være forurenende for vandmiljøet. De større renseanlæg betyder, at spildevandet 
renses mere effektivt, hvilket har haft den betydning, at der fra 1989 til 2015 er sket 
en reduktion af udledningerne af kvælstof med 73 %, fosfor med 83 % og organisk 
stof med 86 % (Miljøstyrelsen. Renseanlæg). 

Når det regner, vil der ske regnbetingede udledninger til spildevandet, der skal 
gennem kloakker. Derved ledes det til vandløb, kyst eller sø. Der er forskel på 
hvordan udledningen af regnvandet sker. I separatkloaker kommer regnvandet fra 
befæstede områder, såsom tagoverflader, hvorimod i fælleskloakker fortynder 
regnvandet husspildsvandet. Det kan resultere i overløb, hvilket sker når kloakkerne 
oversvømmer.  
Inden udløbet til vandløb, vil vandet blive samlet i et opstuvningsbassin og blive 
renset i et vist omfang via sedimentering (Miljøstyrelsen. Regnbetingede 
udledninger). 

Aflastning af kloakker kan ske på forskellig vis. Det kan bl.a. ske ved et 
nedsivningsanlæg eller ved et regnvandsanlæg. Et regnvandsanlæg kan opsamle 
vandet fra et tag, vandet føres ned i en tank, hvorefter vandet kan bruges til 
forskellige ting så som toiletskyl. Det koster ca. 40.000-50.000 (prisen er gældende i 
2018) at installere et regnvandsanlæg, men det vil derefter kunne dække 40-50 % af 
vandforbruget hos en husstand (Sode, R.T., & Lemke, Thomas. 2018). 
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Drikkevand og regnvand som ressource.  
Stor set alt Danmarks drikkevand bygger på rent grundvand, da dette er så rent, at 
det egner sig til menneskelig fortæring. Den måde det behandles på, inden det 
kommer ud i forbrugerens hjem er ved hjælp af luftning og filtrering i langt de fleste 
tilfælde. 
For at grundvandet skal egne sig til at blive brugt som drikkevand, er der blevet 
fastsat nogle kvalitetskrav for drikkevand i den danske lovgivning. 
Det er kommunerne, der har myndighed over vandforsyningsområderne, og derfor er 
det dem, der skal føre tilsyn om vandforsyningen lever op til kravene til at blive brugt 
som drikkevand. Det er også kommunerne, der skal godkende kontrolprogrammerne 
til vandforsyningerne (Miljø- og fødevareministeriet. 2013). 
Ifølge (Klimatilpasning. 2019) er Danmarks grundvand så rent, at det kan drikkes 
direkte fra hanen, og det er vigtigt, at passe på denne ressource, så man fremover 
fortsat kan nyde det rene drikkevand direkte fra hanerne. Dog er der nogle trusler 
mod det rene drikkevand. 
Den måde vandet bliver beskyttet på er gennem landsdækkende reguleringer 
omkring bl.a. anvendelse og godkendelse af sprøjtemidler. Det bliver til dels gjort via 
kommunernes grundvandsbeskyttelse i indsatsområder, og boringsnære 
boligområder. 
En anden forureningsrisiko er overløb af spildevand, der kommer ved skybrud eller 
kraftig regn, hvilket får kloakkerne til at løbe over. Dem der er mest udsatte er private 
boringer, der indvinder grundvand fra lav dybde, dog bliver vandkvaliteten løbende 
analyseret. 
En anden trussel er høje temperaturer, hvilket kan øge bakterievæksten i 
grundvandet. Allerede nogle varme sommerdage kan gøre det vanskeligt at 
overholde et krav om temperatur ved taphanen på max 12 grader celsius. 
Det er et problem, der kan blive forværret i fremtiden, da der nok kommer flere 
længerevarende hedebølger grundet klimaforandringerne. 
Derudover kan de varme temperaturer også forringe drikkevandets kvalitet, da 
friskheden forsvinder, og det bidrager til at smagen påvirkes. Det er især et problem 
for steder med lange ledningsnet såsom skoler, institutioner og større ejendomme. 
 
Som en led i opgaven er det relevant at undersøge, hvad regnvand kan bruges til. 
Miljøstyrelsen præsenterer følgende liste/lister for, hvad opsamlet regnvand kan 
anvendes til:  

- Toiletskyl og tøjvask i boliger  
- Havevanding og bilvask på egen ejendom 
- Vanding af offentlige arealer 
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- Vand til teknisk brug og procesformål i virksomheder – dog ikke i 
virksomheder, der producerer lægemidler eller andre produkter, hvor der 
stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen. 

- Fødevarevirksomheder kan kun anvende opsamlet regnvand fra fx tagflader, 
hvis der er tale om primærproducenter af frugt og grønt eller landmænd med 
animalsk produktion og der er indhentet forudgående tilladelse hos 
Fødevarestyrelsen. 

- Toiletskyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang, når der foreligger 
en tilladelse fra kommunen efter drøftelse med Sundhedsstyrelsens regionale 
enhed. 

Der er er områder inden for det offentlige, hvor regnvand ikke må opsamles og 
bruges, grundet bekendtgørelsen omkring vandkvalitet, miljøstyrelsen har lavet 
følgende liste: 

- Hospitaler og plejehjem 
- Andre institutioner for særligt følsomme grupper (fysisk og psykisk 

handikappede) 
- Døgninstitutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver) 

Der er tagtyper, som ikke er kvalificeret til at kunne opsamle regnvand fra. Listen ser 
således ud:  

- Tage med ny bitumenbelægning (tagpap) 
- Græs-, mos- og stråtage  
- Kobbertage og kobbertagrender  
- Asbestholdige tage 
- Tage som er særlig udsat for forurening med fugleekskrementer 

(Miljøstyrelsen. Regnvand). 
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Analyse. 
Analyseafsnittet er delt op i tre dele. I første del analyserer vi behovet for at anvende 
regnvand, herunder hvad regnvand kan anvendes til og hvilke begrænsninger der 
kan være i forbindelse med at opsamle og anvende regnvand. Der vil blive inddraget 
relevant teori. I det andet afsnit vil vi analysere eksisterende løsninger, herunder 
gøre brug af teori omkring teknologien samt firmaet WaterCare. I tredje og sidste 
afsnit vil vi beskrive, hvordan vi kom frem til vores produkt og teorien bag 
informationskampagner.  

Relevansen af anvendelse af regnvand.  
Tørkeperioden i sommeren 2018 medførte bl.a., at der ikke måtte vandes planter i 
private haver, da grundvandsstanden var dalet (Sander, Nikolaj. 2018). Husejere 
bruger i dag vand fra vandhanen til at bl.a. vasketøj, toiletskyl og havevandringer, 
men det er ikke en bæredygtig og langsigtet løsning. Tørkeperioder kan betyde, at 
rent drikkevand bliver en knap ressource, da grundvandsstanden daler.  
 
Der vil desuden, som en konsekvens af klimaforandringerne, i fremtiden komme 
større mængder regnvand over kortere tid end vi hidtil har været vant til. Dette kan 
tænkes at ende i oversvømmelser hos bl.a. husejere. Der er behov for at ændre den 
måde vi som mennesker ser vand og regnvand fra at være et problem, til at være en 
ressource, der kan og bør udnyttes mere effektivt og bæredygtigt. Det er 
sandsynligvis nødvendigt at overveje og implementere løsninger, hvor vi som 
privatpersoner, og særligt husejere, kan nedsætte vores forbrug af rent drikkevand til 
andre formål end fortæring. 
 
De klimaforandringer, som verden i dag oplever, medfører henholdsvis 
oversvømmelser og tørkeperioder, og Danmark er ingen undtagelse. 
Oversvømmelserne skyldes bl.a., at det nuværende kloaksystem i Danmark ofte 
består af rør, hvor der opsamles både spildevand fra husholdninger samt regnvand. 
Dette er upraktisk, da den samlede vandmængde øger sandsynligheden for 
oversvømmelser. Desuden er der risiko for, at oversvømmelser finder sted i 
lavtliggende husstande gennem deres afløb.  
 
Spildevand kræver mere rensning end regnvand, før det kan udledes (Miljøstyrelsen. 
Renseanlæg), og det er spild af ressourcer at sende det relativt rene regnvand 
gennem samme forarbejdning som spildevandet. En løsning der på nuværende 
tidspunkt bliver anvendt til denne udfordring er kloakseparering, hvor spildevand og 
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regnvand håndteres i to forskellige kloaksystemer. Kloakseparerede systemer udgør 
ca. 60 % af kloakkerne i Danmark, hvilket efterlader ca. 40%, der stadig bruger 
fælleskloak (Miljøstyrelsen. Kloaksystemet). Kloaksystemerne bliver sædvanligvis 
udskiftet, når levetiden på de ældre kloakrør på ca. 50 år udløber. På den måde 
forbindes omkostningerne med udskiftningen af rørene med anlægningen af det nye 
separerede system. Kloaksepareringen gør, at det kræver færre ressourcer at rense 
regnvandet, da det ikke blandes op med spildevand.  
 
Den øgede mængde nedbør og den stigende risiko for oversvømmelse (Vitousek et 
al. 2017) betyder, at selvom over halvdelen af kloaksystemerne i Danmark er 
separeret, så sker oversvømmelserne stadig. Det er altså nødvendigt at overveje 
andre muligheder for aflastning af kloaksystemet. Dette kan ske på forskellige 
måder, eksempelvis med opsamlingsbassiner eller regnvandsanlæg, hvor vandet 
opsamles fra hustage og opbevares i en tank til brug for husstanden. Ikke alle 
tagtyper egner sig dog til dette; det gælder f.eks. asbestholdige tage eller tage som 
er særligt udsat for forurening af fugleekskrementer. Sådanne tag er ikke egnet af 
hensyn til forurening af vandet på måder, som kunne være farlige for mennesker. 
Der er også områder, hvor det af helbredsmæssige grunde ikke vil være muligt at 
indføre et regnvandsanlæg, herunder plejehjem, hospitaler og børneinstitutioner 
(Miljøstyrelsen. Regnvand). 
 
Det er blevet anslået, at et regnvandsanlæg vil kunne dække 40-50 % af 
vandforbruget hos en husstand ved at erstatte forbruget af grundvand med regnvand 
i bestemte installationer (Sode, R.T., & Lemke, Thomas. 2018). Firmaet WaterCare 
har samtidig udregnet, at der kan opnås en besparelse på op til 40 % på det årlige 
vandforbrug i en husstand ved at bruge regnvand frem for rent drikkevand - alene på 
toiletskyl og tøjvask. Dette indikerer, at det er netop disse to installationer, hvor man 
kan opnå de største vandbesparelser. Dette er selvfølgelig en stor besparelse for 
forbrugeren, men også for miljøet og grundvandsstanden, da der vil blive brugt 
mindre af vores drikkevand uden at det bliver nødvendigt at opgive daglige gøremål, 
som det var nødvendigt i tørken 2018. 
Derudover er der nogle fordele ved at bruge regnvand til tøjvask eller toiletskyl frem 
for drikkevandet. Fordelene er f.eks. at regnvand er kalkfrit, hvilket gør det lettere at 
vedligeholde maskiner, der bruger vand, som f.eks. opvaskemaskiner og 
vaskemaskiner. Når der ikke sætter sig kalk i maskinerne, forlænges levetiden af 
apparaterne ofte. Der vil yderligere være besparelser på afkalkningsmidler og 
skyllemiddel (WaterCare. 2020) Det vil både være til gavn for den enkelte husejer, 
da der kan ske økonomiske besparelser, samt for miljøet i kraft af at det ikke vil være 
nødvendigt at udskifte maskiner så ofte som nu, samtidig med det lavere forbrug af 
rensemidler mod kalk. 
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Miljøstyrelsen har udarbejdet lister over, hvad og hvor regnvand kan og må 
anvendes. På listen, udarbejdet af miljøstyrelsen, står der bl.a tøjvask som eksempel 
på praktiske gøremål, hvor der kan anvendes regnvand frem for rent drikkevand. Det 
er interessant, da en stor del af danskernes vandforbrug i hjemmet stammer fra 
tøjvask, omkring 15 %, Det svarer til mellem 15-20 liter vand pr. dag for hvert enkelt 
menneske i husstanden. Vandforbruget svinger naturligvis alt efter hvilken type 
vaskemaskine det er, men niveauet kan antages at have dette gennemsnit. Det er 
værd at bemærke, at et højt vandforbrug ikke er ensbetydende med, at tøjet bliver 
renere eller at maskine er mere effefktiv(Roskilde.dk).  
 

Eksisterende løsninger.  
Vi har valgt at kigge på en teknologi fra firmaet WaterCare og analyserer denne 
teknologi med de relevante trin fra TRIN-modellen. WaterCare er et firma, som 
leverer produkter til anvendelse af regnvand. De tilbyder forskellige løsninger såsom 
bundfældningstanke, nedsivningsanlæg, biologisk sandfilteranlæg og 
fosforfældningsbrønde samt regnvandsanlæg. Vi har valgt at undersøge og 
analysere regnvandsanlægget.  
 
Det første trin vi vil bruge er trin 1 en teknologis indre mekanismer og processer 
(Jørgensen, N. 2018).  
WaterCare tilbyder forskellige regnvandsanlæg, alt efter hvor dette skal anvendes. Vi 
har, som beskrevet i problemstillingen, valgt at fokusere på husejere, og derved ser 
vi på husanlægget. Husanlægget gør det muligt at opsamle og anvende regnvandet 
til tøjvask, toiletskyl, vask af vinduer, vask af bilen og havevandinger. Et husanlæg 
fungerer således at der nedgraves et husanlæg, hvor der også placeres en pumpe. 
Pumpen skal transportere vand fra tanken til huset og til haven. Der sidder nogle 
filtre inden vandets nedløb i tanken, som sørger for, at der ikke kommer blade eller 
andet med ned i vandet. 
Det smarte ved at grave anlægget ned er, at det fjerner evt. gener fra støjen fra 
pumpen, og rent visuelt er det pænere ikke at have et sådant anlæg fremme. Den 
eneste synlige del af husanlægget, når det først er installeret, vil være et eller to 
dæksler som ligger på linje med evt. græs eller anden jordhøjdebevoksning i haven. 
Størrelsen på regnvandstanken tilpasses størrelsen på tagfladen, da tanken skal 
kunne indeholde vand svarende til tagets opfangningspotentiale. 
Det kan tænkes, at tanken på visse tidspunkter løber tør for regnvand, hvilket er 
særligt relevant i tørkeperioder. Hvis tanken tørrer ud, vil der ske en automatisk 
påfyldning af en begrænset mængde drikkevand for at sikre, at driften af tanken 
fortsætter upåklageligt. Derved er det ikke nødvendigt at skifte mellem brug af 
drikke- og regnvand, da tanken i alle tilfælde vil være den primære vandkilde til disse 
formål, og tanken prioriterer i sin mekanisme altid regnvand. Den automatiske 
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påfyldning sker vha. en følerboks, som er placeret i huset, og som har forbindelse til 
en føler, som sidder i tanken og måler vandstanden. Husanlægget bruges som regel 
i huse med separat rørføring til vaskemaskiner samt toiletter. Det vil kræve en ekstra 
tilkobling, hvis tanken også skal kunne bruges til vask af vinduer, bilvask og 
havevandringer. Denne tilkobling sker via haveslangen eller trykrenseren via en 
kobling, der ligesom dækslerne ligger langs græsset (WaterCare. 2020).  
 
Det andet trin vi vil bruge er trin 6 drivkræfter og barrierer for udbredelse af 
teknologier (Jørgensen, N. 2018). 
Formålet med et regnvandsanlæg er at opsamle regnvandet og opbevare det, uden 
at det stagnerer og bliver uegnet til brug. Hver enkelt del af den samlede teknologi 
bag regnvandsanlægget har sin egen funktion, som er beskrevet under trin 1. 
Formålet med teknologien er at nedsætte vandforbruget hos den enkelte borger eller 
virksomhed. Det vil give en økonomisk besparelse hos ejeren og vil spare miljøet for 
unødig brug af rent drikkevand. Drikkevandsstanden daler i tørkeperioder, og dem 
kommer vi til at se flere af som følge af klimaforandringerne. Intentionen er at 
regnvandet skal kunne dække en vis procentdel af de praktiske gøremål, hvor det 
bl.a. fra Miljøstyrelsen er vurderet, at regnvand godt kan anvendes uden at det er til 
risiko for det enkelte individ. Drivkræften bag udbredelsen af 
regnvandsanlægs-teknologien er at appellere til, at man som menneske aktivt kan 
gå ind og gøre en forskel for egen økonomi samt for miljøet. Derudover er en 
drivkraft bag disse teknologier klimaforandringerne, som betyder at det er 
nødvendigt at ændre vores syn på både regnvand og rent drikkevand som 
ressource. Drivkraften bag udbredelsen af regnvandsanlæg kan for mange tænkes 
at være de økonomiske besparelser som vil ske over tid i kraft af det lavere 
vandforbrug. En anden kunne være de miljømæssige fordele for både lokalområdet 
og naturen som helhed. En af de barrierer som der er ved denne teknologi er den 
indledende økonomiske omkostning. En investering i et regnvandsanlæg til 
40-50.000 kr. er mange penge, og den økonomiske besparelse vil naturligvis først 
ske efter, at anlægget har betalt sig selv ind igen. Givet at vand er en relativt lav 
omkostning, vil dette tage noget tid. En anden barriere er længden og størrelsen af 
projektet, da det vil kræve tid at installere et regnvandsanlæg, og græsplænen skal 
graves op, før tankene kan blive installeret. En tredje barriere er, at køberne skal 
kende til produktet og behovet. Det kan tænkes, at mange husejere ikke beskæftiger 
sig meget med deres vandregning eller -forsyning, da den slags sædvanligvis 
håndteres og betales automatisk. Anskaffelsen af et sådant anlæg fordrer naturligvis 
også, at man bliver boende i huset, da anlægget ikke let kan flyttes til et andet hus 
(WaterCare. 2020). 
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Informationskampagne. 

 

Komparativ-analyse  

Dette er en komparativ analyse, der er lavet for at sammenligne tre 
informationskampagner. De to første kampagner er fra forskellige kommuner, men 
omhandler samme emne, som er "hjælp fisken". Den tredje kampagne omhandler et 
andet emne og er en modsætning til de to andre kampagner, og den er lavet af 
fødevarestyrelsen. Denne kampagne handler om hygiejne, når der grilles og er 
opbygget mere komisk i forhold til de andre. Kampagnen hedder: “Hold pølsen ren.” 

  
“Hjælp fisken” handler om at  informere både borgere og virksomheder i Slagelse og 
Fredericia kommune om ikke at hælde kemikalier, olie samt sæbe ned i 
regnvandsriste, da det løber tilbage til det nærmeste vandløb eller sø. Derimod 
henvises der til at hælde det ned i vasken eller toilettet, da vandet derfra bliver sendt 
til rensningsanlæg i stedet for ud i naturen, så det ikke vil ødelægge og forurene 
dyrelivet og naturen. 

  
Da de to første kampagner foregår på samme tid og omhandler det samme emne 
(Hjælp fisken), men foregår to forskellige steder i landet, er den her analyse en 
Synkron analyse. Formålet i dette tilfælde er at finde nogle gode aspekter i hver 
kampagne, som måske ellers ville blive overset, så de eventuelt kan give inspiration 
eller på en måde kunne inddrages i gruppens kampagne. 
 
Gruppen har valgt at sætte udsnit af de forskellige kampagner efter de elementer, 
der findes relevante for gruppen til at inddrage i vores egen kampagne. Det er blevet 
gjort, da gruppen mener at det er “bedre” og “lettere” for læseren at forstå hvad der 
menes med de udvalgte elementer, når udklippene kan ses med det samme, i stedet 
for at læseren skal bladre over til bilagene for at finde udklippene. 
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Den første kampagne er Hjælp Fisken i Slagelse kommune. Den har nogle gode 
elementer, der kan bringe inspiration til gruppens kampagne. De følge elementer i 
Slagelses kampagne er:  
  

● Opdelte bobler med tekst. 
● Vedvarende tema igennem kampagnen. 
● Klart budskab. 

 

 

Udsnit af “Hjælp fisken” (“Hjælp fisken. Risten er kun til rent vand (Slagelse)”. 2019) 
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Den anden kampagne er Hjælp Fisken i Fredericia  kommune.  
Den har samme budskab, som kampagnen i Slagelse, men det er blevet grebet lidt 
anderledes an mht. illustration og opbygning. Derfor er der identificeret nogle gode 
elementer, der ikke var i  Slagelse-kampagnen. Disse elementer er:  

  
● Illustration på hele siden. 
● Svar på forskellige scenarier en borger kan komme ud for. (se evt. hele 

kampagnen) 
● God kontrast på farverne. 

 
 

 

Udsnit af “Hjælp fisken” (“Hjælp fisken. Risten er kun til rent vand (Slagelse)”. 2019) 
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Den sidste kampagne er “Hold pølsen ren” fra fødevarestyrelsen. Denne kampagne 
har et helt andet budskab i forhold til de 2 andre kampagner.  
Grunden til at sidstnævnte kampagne er medtaget i den komparative analyse er, at 
den har en anden tilgang til at få budskabet ud til brugeren. Den bygger på det 
komiske og indeholder et ordspil, der kan forstås på flere måder. Gruppen synes, det 
er relevant at inddrage denne kampagne, som skiller sig ud fra de to andre, for at 
vise, hvor forskellige kampagner kan se ud.  
 
De gode elementer i kampagnen “Hold pølsen ren” er følgende:  
 

● Meget simpel fremvisning. 
● Sjovt ordspil/budskab. 
● Begrænset mængde tekst, som læseren skal forholde sig til. 

 

Udsnit af “Holder du pølsen ren?” (Fødevarestyrelsen, 2018) 
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De tre kampagner indeholder alle nogle gode elementer, som gruppen lader sig 
inspirere af i forbindelse med deres egen kampagne. Det er ikke alle elementerne, 
der bliver indført i gruppens kampagne, men det er heller ikke formålet med denne 
analyse. Formålet med den komparative analyse er at give inspiration til at indføre 
elementer, der virker i en kampagne, for at opnå det bedste resultat for gruppens 
egen informationskampagne.  
 

Vores produkt. 
For at sammensætte en gyldig kampagnestrategi må vi se på vores opfattelse af 
målgruppen, og hvad der er betydningsfuldt for denne. Hvilke antagelser kan vi gøre 
os om den for at sikre, at vores budskab virker appellerende? Vi har allerede 
fastslået, at vi fokuserer på husejere som målgruppe, da det er disse, som kan få 
installeret regnvandsanlæg på husbasis. 
 
Vores første antagelse er, at det er dyrt at have hus, og at vandregningen er en del 
af omkostningerne. Dette vil skabe grundlag for at argumentere for at skifte til 
regnvandsanlæg ud fra et økonomisk perspektiv. Via Bolius (Rasmussen, M. J. 
2019) kan vi se, at udgifterne for et almindeligt parcelhus med et årligt forbrug på 
159m3 vand, er på 766 kr. månedligt/9.192 kr. årligt. Naturligvis er alt relativt, men 
det antages, at dette er et anseligt beløb. En anden antagelse er, at der er fokus på 
bæredygtighed i øjeblikket som en generel trend i samfundet. Retail Institute 
Scandinavia (Wimmer, Dorte. 2019) har lavet en undersøgelse, som viser at 
forbrugere i 2019 og videre i fremtiden, sandsynligvis kommer til at have 
bæredygtighed som en af de vigtigste værdier, når det kommer til at vælge 
produkter. Selv om artiklen særligt fremhæver yngre forbrugere, som sandsynligvis 
ikke er husejere endnu, viser resultaterne også, at værdierne er gældende for ældre 
forbrugere. Det kunne derfor give mening at bruge bæredygtighed som en del af 
argumentationen. 
 
Det kunne derfor give mening at anvende en tilgang til kampagnen, som kombinerer 
flere af de beskrevne appelformer. Noget af kampagnen kan eksempelvis fokusere 
på at argumentere med de økonomiske besparelser, som husejere kan opnå over tid 
gennem installationen af et regnvandsanlæg. Dette kan eksempelvis gøres ved 
hjælp af grafiske oversigter og sammenligninger mellem omkostninger med og uden 
regnvandsanlæg. At lave regnestykket for en husejer i almindeligt parcelhus kunne 
eventuelt være med til at sikre blikfanget i forhold til dette opmærksomhedspunkt. 
 
I forhold til bæredygtighed giver det mening at anvende en anden tilgang. 
Bæredygtighed kan selvfølgelig kvantificeres, men det kan være svært at fremstille 
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letforståeligt og håndgribeligt materiale om dette. Undersøgelsen fra Retail Institute 
Scandinavia peger dog også på etik som grundlæggende værdi hos forbrugerne, ud 
over bæredygtighed alene. Det kan derfor give mening at anvende en patos-tilgang 
til dette argument, hvor der appelleres til det værdiskabende i at passe på miljøet, 
klimaet og sit eget lokalsamfund, samt til følelsen af at gøre det etisk forsvarlige ved 
at tage sin individuelle del af projektet. Anvendelse af værdiladet skrift- og 
billedsprog til at understøtte dette aspekt vil være en metode til at stile efter dette 
mål. 
 
Som udgangspunkt har gruppen ikke nogen bestemt etos, det vil sige på forhånd 
givet troværdighed i offentlighedens øjne. Siden gruppen som udgangspunkt er en 
uafhængig entitet, kan der ikke trækkes på tidligere succeshistorier eller at 
målgruppen har et forhåndenværende kendskab til kilden. Dette kan dog opnås ved 
at alliere sig med en instans som har den fornødne tillid, og som derved kan låne sin 
troværdighed til kampagnens budskab. Et godkendelsesstempel fra miljøstyrelsen 
eller lignende ville gå langt for at give kampagnen mere gennemslagskraft. 
 
Som en del af vores informationskampagne har vi valgt at arbejde med 
komplementær farveharmoni. Vi har på forsiden valgt farven grøn, og grøns 
komplementære farve er rød. 
På anden side af vores informationskampagne har vi valgt blå, og blås 
komplementære farve orange. Dette kan hjælpe med at tiltrække vores modtageres 
blik til informationskampagnen, og derved gøre det lettere at fokusere deres 
opmærksomhed på budskabet. Skriften på i vores informationskampagne varierer 
mellem almindelig og fed skrift for at skabe mere dynamik, hvilket gerne skulle øge 
sandsynligheden for, at budskabet læses til ende, og for at skabe blikfang på de 
vigtigste pointer.  
 
Af appelformerne vil vi hovedsageligt anvende logos og patos. Etos ville kræve en 
troværdighed til kilden som endnu ikke er opbygget. Det kunne tænkes, at dette 
kunne afhjælpes med et samarbejde med en kilde som modtagerne har 
sandsynlighed for at have tiltro til, som f.eks. miljøstyrelsen, DMI eller autoriteter 
omkring husejerøkonomi. Logos anvender vi i indledningen af vores præsentation, 
hvor vi taler om de potentielle besparelser. Der indledes med et humoristisk indslag, 
før der fortsættes til en mere faktabaseret forklaring. Derefter vil vi overgå til en 
patos-orienteret tilgang, hvor vi appellerer til folks følelser omkring at bo bæredygtigt 
og at gøre en indsats for miljø og fællesskab. 
 
Vores informationskampagne skal ses som et første udkast og ikke et 
færdigtarbejdet produkt. Det vil være absolut anbefalelsesværdigt at lade produktet 
gennemgå en serie af iterationer på baggrund af feedback fra repræsentanter fra 
målgruppen. 
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Her er vores produkt:  
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Diskussion.  

Hvordan kan det være at ikke flere husholdninger investerer i 
genanvendelsesanlæg?  
 
Hvis et regnvandsanlæg kan bidrage til at spare penge og skåne miljøet - hvorfor er 
der så ikke flere der investerer i et? Den første årsag er formodentlig økonomi. Det 
koster ca. mellem 40.000-50.000 at få installeret et regnvandsanlæg, og det kan for 
mange familier være et stort beløb at skulle bruge på noget, som de ikke ser som 
essentielt. 
 
Diskursen omkring at anvende regnvand til praktiske gøremål, er også stadig i sine 
spæde stadier. Der er sikkert en del husejere, som ikke kender til de firmaer og de 
teknologier, som ligger bag det at kunne anvende regnvandet. Dette medfører også 
at mange sikkert ikke er klar over den besparelse der kan opnås på penge, vand, 
sæbe og slidtage på maskinerne (bl.a. grundet kalk fra drikkevand).  
 
For mange kan det muligvis også virke omfattende at skulle have gravet dæksler 
ned i haven samt have en eller flere tanke gravet ned under jorden. For at installere 
tankene og dertilhørende udstyr skal haven graves op, og der skal tilkobles rør fra 
tankene til huset.  
Hvis husejerne heller ikke har en af de korrekte tagtyper, vil det også kræve 
yderligere omkostning af først at få skiftet taget. Dette kunne tænkes at få nogle 
husejer til at tøve eller fravælge denne løsning.  
 

Kritik af fravalg af interview.  
 
Det havde været givende at kunne interviewe WaterCare; måske en sælger eller en 
montør, således at vi kunne danne os et bedre overblik over, hvilke kunder, der 
køber deres produkter, og hvilke virkemidler de ville anbefale at bruge i vores egen 
informationskampagne. En montør kunne evt. hjælpe med at give en detaljeret 
beskrivelse af, hvordan teknologen bag regnvandsanlæggene virker, og hvilke 
fordele og evt. ulemper disse teknologier kan have. Grundet corona/COVID-19, og 
den forvirring der har hersket som resultat heraf, har vi ikke følt at interviews kunne 
udføres i en tilfredsstillende kvalitet, og det er derfor blevet valgt fra.  
 
Teori vi ville have anvendt under interview er bl.a: Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). 
Interview: Introduktion til et håndværk. (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. 

35 



Gruppenummer S2024791809 Hverdagen med vand 

Kvale & Brinkmann’s teori kan bruges til at skabe rammerne for et godt interview, 
sikre at man som intervieweren styre interviewet, men samtidig giver den der 
interviewes god mulighed for at svare uden at pege dem i en bestemt retning.  

Evaluering af vores informationskampagne. 
 
Hvis iterationerne for vores informationskampagne var nået længere, ville vi gerne 
have sendt vores informationskampagne ud til nogle husejere for at få deres 
feedback. Denne evaluering kunne f.eks. være sket via. et spørgeskema, eller et 
skema hvor der skulle vurderes på en skala fra 1-10 hvoraf 1 er en ringe formidling 
og 10 ville være en perfekt formidling.  
 
En metode, som også kunne anvendes til at analysere og undersøge om vores 
informationskampagne har haft den ønskede effekt, er AIDA-modellen. Der kunne 
udvikles et spørgeskema og AIDA kunne anvendes, således at der er et spørgsmål 
for hvert bogstav. 
Det første A står for attention, hvilket stiller spørgsmålet om vi har skabt vores 
kampagne således at husejeres opmærksomhed fanges?  Et eksempel på et 
spørgsmål lyder således: “Hvad er det første, der fanger din opmærksomhed ved 
kampagnen?“ 
 
I står for interest. Når først opmærksomheden er blevet fanget, så skal der gerne 
vækkes en interesse for informationskampagnens indhold, og den viden/det produkt, 
som vi gerne vil videreformidle. 
Dette spørgsmål kunne være: “Hvad føler du, at du fik ud af at bruge tid på at læse 
kampagnen?” 
 
D står for desire. Når opmærksomheden og interessen er til stede, skal 
informationskampagnen give vores modtager en lyst til at ville bruge tid og penge på 
at installere og anvende et regnvandsanlæg. Spørgsmålet for desire kunne lyde 
sådan her: “Giver informationskampagnen dig lyst til at undersøge muligheden for at 
få et regnvandsanlæg?” 
 
Det sidste A står for action. Intentionen for informationskampagnen er at give 
husejerne den fornødne viden omkring de fordele og besparelser, der kan være ved 
at investere i et regnvandsanlæg, men også at give dem mulighed og drift til at 
handle på det. 
Det sidste spørgsmål kunne derfor være: “Hvordan ville du starte processen med at 
anskaffe dig et regnvandsanlæg?” (Indidansk. AIDA-modellen). 
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Hvis kampagnen skulle effektueres, ville det være kritisk at få feedback fra vores 
målgruppe om kampagnens effektivitet, og om nødvendigt kan gå ind og ændre i 
denne. Det ville sandsynligvis være relevant at foretage flere iterationer indtil det 
ønskede resultat er opnået. AIDA giver os mulighed for at fokusere vores 
informationsindhentning til netop de nøglepunkter, som er særligt relevante for 
kampagnens effektivitet. 
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Konklusion.   

Denne opgaves formål er at besvare denne problemformulering: 
 
Hvordan kan der udarbejdes en informationskampagne til husejere for at belyse 
regnvand som en ressource? 
 
Som led i besvarelsen af ovenstående problemformulering, har vi fundet ud af, at 
den nuværende håndtering af regnvand og spildevand via eksklusivt kloakker, enten 
samlet eller adskilt, kan resultere i oversvømmelser i takt med at klimaforandringerne 
skaber mere og mere koncentreret nedbør. Det kræver også betydelige ressourcer 
at rense regnvand og spildevand, særligt de steder hvor der ikke er adskilte 
kloakker. Det ser ud til, at der er gøremål og områder i den almindelige danske 
husstand, hvor regnvand kan bruges i stedet for rent drikkevand, med det resultat at 
der både bliver sparet på drikkeligt vand, samtidig med at regnvandet ikke skal 
afledes gennem kloakker, men indgår i husstandens forbrug. 
 
Der findes allerede eksisterende løsninger til husejere, så de kan anvende 
regnvandet til f.eks. at vande deres haver. Herunder er firmaet WaterCare og deres 
teknologi indenfor regnvandsanlæg, som denne opgave tager udgangspunkt i. 
WaterCares regnvandsanlæg er blevet analyseret med to trin fra TRIN-modellen for 
bedre at forstå, hvordan teknologien fungerer, samt for bedre at kunne forstå, hvilke 
barrierer der kan være for, at teknologien bliver yderligere spredt.  
 
Der er blevet udarbejdet en første version af en informationskampagne, som gør 
brug af nogle forskellige metoder og teorier, herunder teori omkring farvevalg samt 
brugen af patos og logos. Der er blevet udarbejdet en komparativ analyse af tre 
forskellige kampagner, og der er gjort brug af nogle af de elementer, som fungerer 
for de tre kampagner.  
Den nuværende informationskampagne er ikke et færdigudviklet produkt, men et 
første udkast, som der kan itereres på.  
 
Vi kan derfor konkludere, ud fra den undersøgte litteratur, at den nuværende 
håndtering af regnvand i form af kloaksystemer ikke er tilstrækkelig til at håndtere 
fremtidens behov inden for håndtering af vand som en ressource. Der vil grundet 
klimaforandringerne i fremtiden komme perioder med både tørke og kraftigere regn 
end sædvanligt. Dette kan lede til oversvømmelser, når kloaksystemet overbelastes, 
og til en mangel på rent drikkevand, da vi ikke udnytter regnvandet, hvor vi kan. Det 
vil derfor blive nødvendigt at opsamle og anvende regnvand, og der findes allerede 
virksomheder, der tilbyder teknologier der kan hjælpe med dette. Disse teknologier 
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er endnu ikke i bred anvendelse, sandsynligvis grundet at de er relativt ukendte og 
repræsenterer en stor investering.  
 
Informationskampagnens formål er derfor at oplyse husejere omkring regnvand som 
en brugbar ressource, og gøre dem klar over, hvordan netop de kan være med til at 
gavne både dem selv og samfundet som helhed ved at anvende det.  
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Perspektivering.  
Dette afsnit er en perspektivering af selve projektet og kampagnens forløb. Gruppen 
ser på, hvad der kunne være gjort anderledes, og hvilken betydning det kunne have 
på projektet. 
  
I opgavens konklusion nævnes det, at mange elementer af problemformuleringen er 
besvaret, idet der er udviklet en informationskampagne, som  oplyser husejere om 
hvordan de kan udnytte regnvandet som en ressource. 
  
Det betyder at opgaven er løst, men der er sandsynligvis dele af opgaven, der kunne 
være grebet anderledes an. Et eksempel på det er, at vi kunne have lavet en 
brugerundersøgelse, der ville hjælpe med at fastslå, om der ville være et reelt behov 
for kampagnen til husejerne. 
  
En anden ting der ville kunne gøres anderledes er at sende kampagnen ud til 
husejerne for at få deres feedback på, om den har påvirket deres syn på regnvand, 
og om de er begyndt at tænke over, hvordan de bruger vand generelt.  
 
Feedbacken skulle bruges til at give en mere præcis evaluering af kampagnen, så 
gruppen ville få et bedre overblik over, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i 
kampagnen. 
  
Overordnet så svarer projektet på problemformuleringen, da der er lavet et "udkast" 
til en informationskampagne, som der potentielt kan bygges videre på til "det 
endelige produkt" opnås. Gruppen mener at der kan laves flere ændringer på 
kampagnen, så den forbedres, men udkastet giver et godt indblik i grundstrukturen 
for vores kampagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



Gruppenummer S2024791809 Hverdagen med vand 

Litteraturliste: 
 
Andersen, H., & Jørnø, M.L. (2019). Kommunikation i praksis. Samfundslitteratur.  
 
Finch, C. (2011). The Art of Walt Disney. 2011 New Edition. Abrams. 
 
Haghighatafshar, S.; Jansen, J.l.C.; Aspegren, H.;  Lidström,V.; Mattsson A.; 
Jönsson, K. (2014). Storm-water management in malmö and Copenhagen with 
regard to Climate Change Scenarios. Journal of Water Management and Research 
70:159–168. Lund. 

Jørgensen, N.  (2018, 17 december). Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en 
teknologis indre mekanismer og processer.  

Marx, A., Rihoux, B., & Ragin, C. (2014). The origins, development, and application 
of Qualitative Comparative Analysis: The first 25 years. European Political Science 
Review, 6(1), 115-142. doi:10.1017/S1755773912000318. Lokaliseret d. 30/5-2020 
på: 
https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/ori
gins-development-and-application-of-qualitative-comparative-analysis-the-first-25-ye
ars/88705E347335A40769AA83787748D35F 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. SAGSNOTAT til Miljøstyrelsen (2019). 
Undersøgelse: Tørken svækkede de voksne træer og tog livet af de små. Lokaliseret 
d. 30/4-2020, på: 
https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2019/undersoegelse-toerken-svaekke
de-de-voksne-traeer-og-tog-livet-af-de-smaa/Sagsnotat_toerke2018_v20190117.pdf 

Jørgensen, N. (2019, 7 Maj). TRIN-modellen er ikke en metode [Bilag]. Lokaliseret d. 
13/4-2020, på: https://ruc-thirdroom.dk/wp-content/uploads/2019/05/Bilag_3.pdf 

Sepstrup, P.; Øe, P. F. (2011). Tilrettelæggelse af information: Kommunikations- og 
kampagneplanlægning. 4. udgave, 2. oplag. Academica, København. 

Task Force for Klimatilpasning. (2012-2013). Sådan håndterer vi skybrud og 
regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark. København Ø: Naturstyrelsen. 

Venable, John. (2014). Using Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design 
Science Research. DESRIST 2014 Proceedings. Springer. 

Vitousek, S.; Barnard, P.; Fletcher, C.; Frazer, N.; Erikson, L.;Storlazzi, C. (2017). 
Doubling of coastal flooding frequency within decades due to sea-level rise. Sci Rep 

41 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/origins-development-and-application-of-qualitative-comparative-analysis-the-first-25-years/88705E347335A40769AA83787748D35F
https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/origins-development-and-application-of-qualitative-comparative-analysis-the-first-25-years/88705E347335A40769AA83787748D35F
https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/origins-development-and-application-of-qualitative-comparative-analysis-the-first-25-years/88705E347335A40769AA83787748D35F
https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2019/undersoegelse-toerken-svaekkede-de-voksne-traeer-og-tog-livet-af-de-smaa/Sagsnotat_toerke2018_v20190117.pdf
https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2019/undersoegelse-toerken-svaekkede-de-voksne-traeer-og-tog-livet-af-de-smaa/Sagsnotat_toerke2018_v20190117.pdf
https://ruc-thirdroom.dk/wp-content/uploads/2019/05/Bilag_3.pdf


Gruppenummer S2024791809 Hverdagen med vand 

7, 1399 (2017). Lokaliseret d. 29/5-2020 på 
https://www.nature.com/articles/s41598-017-01362-7 

 

Sekundær: 

Asklund, K; Kjær-Hansen, B. (2015). Analyse af kultur og sprog. Lokaliseret 
24/5-2020, på: https://so1.systime.dk/?id=124. Systime. 

DMI. (2018). Klimaforandringer påvirker ikke sommer og vinter ens. Lokaliseret d. 
27/3-2020, på: 
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fremtidens-klima/klimaforandringer-paavirker-i
kke-sommer-og-vinter-ens/ 
 
Driscoll, M. K. (2020). Charles Ragin. Lokaliseret 1/6-2020, på 
http://www.socsci.uci.edu/%7Ecragin/cragin/ 
 
Fog, B; Wiener, C. V.; Lungholt, H.; Nowak, S. B. (2012). Kommunikation/IT A. 
Lokaliseret 1/6-2020 på: https://kommunikationita.systime.dk/?id=257. Systime 
 
Fredericia Kommune; Fredericia Spildevand & Energi (2019). Hjælp fisken. Risten er 
kun til rent vand. Lokaliseret d. 19/5-2020, på:  
https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/e9f88108-aa36-e711-80cf-0050
56b95f67.pdf 
 
Fødevarestyrelsen (2018). Holder du pølsen ren? Loakliseret 24/5-2020, på: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20
til%20download/08kontor/hold%20p%C3%B8lsen%20ren%20kampagne/Plakat_hol
d_p%C3%B8lsen%20ren.pdf 
 
Indidansk. AIDA-modellen. Lokaliseret d. 20/5-2020, på; 
https://indidansk.dk/aida-modellen 

Klimatilpasning. (2019). Drikkevand. Lokaliseret d. 13/4-2020, på: 
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning/drikkevan
d/ 

Miljø- og fødevareministeriet. Drikkevand. Lokaliseret d. 13 April, 2020, på: 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/ 

Miljøstyrelsen. Kloaksystemet. Lokaliseret d. 6/4-2020, på: 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/spildevand-i-kloakken/ 
 

42 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-01362-7
https://so1.systime.dk/?id=124
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fremtidens-klima/klimaforandringer-paavirker-ikke-sommer-og-vinter-ens/
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-fremtidens-klima/klimaforandringer-paavirker-ikke-sommer-og-vinter-ens/
http://www.socsci.uci.edu/~cragin/cragin/
https://kommunikationita.systime.dk/?id=257
https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/e9f88108-aa36-e711-80cf-005056b95f67.pdf
https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/e9f88108-aa36-e711-80cf-005056b95f67.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/08kontor/hold%20p%C3%B8lsen%20ren%20kampagne/Plakat_hold_p%C3%B8lsen%20ren.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/08kontor/hold%20p%C3%B8lsen%20ren%20kampagne/Plakat_hold_p%C3%B8lsen%20ren.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/08kontor/hold%20p%C3%B8lsen%20ren%20kampagne/Plakat_hold_p%C3%B8lsen%20ren.pdf
https://indidansk.dk/aida-modellen
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning/drikkevand/
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning/drikkevand/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/spildevand-i-kloakken/


Gruppenummer S2024791809 Hverdagen med vand 

Miljøstyrelsen. Regnbetingede udledninger. Lokaliseret d. 9/4-2020, på: 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudlednin
g/regnbetingede-udledninger/ 
 
Miljøstyrelsen. Regnvand. Lokaliseret d. 4/4-2020, på: 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/regnvand-og-overfladev
and/ 
 
Miljøstyrelsen. Renseanlæg. Lokaliseret d. 9/4-2020, på: 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudlednin
g/renseanlaeg/ 
 
Rasmussen, M. J. (2019). Prisen for at eje sin bolig. Lokaliseret d. 23/5-2020, på: 
https://www.bolius.dk/prisen-for-at-eje-sin-bolig-16638 
 
Roskilde.dk.Spar på vandet. Lokaliseret d. 10/5-2020, på: 
https://roskilde.dk/borger/bolig/spar-paa-vandet 
 
Slagelse Kommune; Sorø Kommune (2019). Hjælp fisken. Risten er kun til rent 
vand. Lokaliseret d. 19/5-2020, på: 
https://www.slagelse.dk/media/6623857/HjaelpFisken_Flyer_Virksomhed.pdf 
 
Sander, Nikolaj. (2018). Vandværker indfører vandingsforbud. Lokaliseret d. 
27/3-2020, på: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/vandvaerker-indfoerer-vandingsforbud 
 
Sepstrups Kampagnemodel - Holstebro HTX Wiki. (2013, 15. november). Lokaliseret 
22/5-2020, på: 
http://htx-elev.ucholstebro.dk/wiki/index.php?title=Sepstrups_Kampagnemodel 
 
Sode, R.T., & Lemke, Thomas. (2018). Sådan vedligeholder du din kloak. Lokaliseret 
d.6/4-2020, på: https://www.bolius.dk/saadan-vedligeholder-du-din-kloak-23213 
 
Storyboardthat. Lokaliseret d. 20/3 -2020, på; https://www.storyboardthat.com/da 

Uddannelses- og forskningsministeriet. (2013). Regnvand som en ressource — 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Lokaliseret d.13 April, 2020, fra 
https://ufm.dk/publikationer/2013/inno-det-innovative-danmark/inno/modtagede-indsp
il/et-samfund-med-gron-okonomi/fra-viden-om-miljo-vand-og-ressourcer-til-konkurren
cedygtige-teknologier-og-losninger/regnvand-som-en-ressourcef0a224b597ce46b19
359596f6c254519 

43 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/regnvand-og-overfladevand/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/regnvand-og-overfladevand/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/renseanlaeg/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/renseanlaeg/
https://www.bolius.dk/prisen-for-at-eje-sin-bolig-16638
https://roskilde.dk/borger/bolig/spar-paa-vandet
https://www.slagelse.dk/media/6623857/HjaelpFisken_Flyer_Virksomhed.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/indland/vandvaerker-indfoerer-vandingsforbud
http://htx-elev.ucholstebro.dk/wiki/index.php?title=Sepstrups_Kampagnemodel
https://www.bolius.dk/saadan-vedligeholder-du-din-kloak-23213
https://www.storyboardthat.com/da
https://ufm.dk/publikationer/2013/inno-det-innovative-danmark/inno/modtagede-indspil/et-samfund-med-gron-okonomi/fra-viden-om-miljo-vand-og-ressourcer-til-konkurrencedygtige-teknologier-og-losninger/regnvand-som-en-ressourcef0a224b597ce46b19359596f6c254519
https://ufm.dk/publikationer/2013/inno-det-innovative-danmark/inno/modtagede-indspil/et-samfund-med-gron-okonomi/fra-viden-om-miljo-vand-og-ressourcer-til-konkurrencedygtige-teknologier-og-losninger/regnvand-som-en-ressourcef0a224b597ce46b19359596f6c254519
https://ufm.dk/publikationer/2013/inno-det-innovative-danmark/inno/modtagede-indspil/et-samfund-med-gron-okonomi/fra-viden-om-miljo-vand-og-ressourcer-til-konkurrencedygtige-teknologier-og-losninger/regnvand-som-en-ressourcef0a224b597ce46b19359596f6c254519
https://ufm.dk/publikationer/2013/inno-det-innovative-danmark/inno/modtagede-indspil/et-samfund-med-gron-okonomi/fra-viden-om-miljo-vand-og-ressourcer-til-konkurrencedygtige-teknologier-og-losninger/regnvand-som-en-ressourcef0a224b597ce46b19359596f6c254519


Gruppenummer S2024791809 Hverdagen med vand 

Videncentret Bolius, S. F. (2017, 17 Januar). Genbrug af regnvand. Lokaliseret d. 
13/4-2020, 2020, på: https://www.bolius.dk/genbrug-af-regnvand-16051 

WaterCare. (2020). Brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask - WaterCare ApS. 
Lokaliseret d. 13/4-2020, 2020, på: 
https://watercare.dk/produkter/regnvandsanlaeg.aspx 

Wimmer, Dorte. (2019). Er du klar til 2019 og de nye forbrugere?. Lokaliseret d. 
23/5-2020, på: http://retailinstitute.dk/er-du-klar-til-2019-og-de-nye-forbrugere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

https://www.bolius.dk/genbrug-af-regnvand-16051
https://watercare.dk/produkter/regnvandsanlaeg.aspx
http://retailinstitute.dk/er-du-klar-til-2019-og-de-nye-forbrugere/


Gruppenummer S2024791809 Hverdagen med vand 

Bilag:  
Bilag 1:  

 

 
 

 

 
 
Storyboard over produkt valg  (Lira, Rapson. 2020). 
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Bilag 2:  

Problems as difficulties CCM over problemstillingen. (Lira, Rapson. 2020) 
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Bilag 3:  

Problems as solutions CCM over problemstillingen. (Lira, Rapson. 2020) 
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