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Abstract 
 

This project investigates the problem of plastic pollution in the oceans and how a 

technological system such as ‘The Ocean Cleanup’ can help reduce plastic in the oceans and 

what other measures are needed to make the plastic industry more environmentally 

friendly. We will also investigate what barriers there are for recycling plastic and how a 

future plan of action might look like. To analyse the technology ‘The Ocean Cleanup’ we used 

the ‘’TRIN-model’’ developed by researchers from Roskilde University. 

Furthermore, we used a semi-structured interview, with Yannick from a trade organization 

called “Plastindustrien”,  as a qualitative method to investigate deeper and gain a more 

nuanced understanding of what the plastic lifecycle is at the moment, and what is needed if 

the plastic industry is to become more sustainable and climate friendly in the future.  

We have worked with theories such as circular economy and socio-technical systems. These 

methods and theories helped us to answer our problem definition and we have concluded 

that ‘The Ocean Cleanup’ itself is not enough to reduce plastic in the oceans. Actions as 

legislation, a new way to design plastic and new technologies must also be involved in this 

situation. At the end we have prepared a visual product to highlight the most important 

points in the conclusion and make it easily understandable for the reader. 
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1. Forord  

Projektet er skrevet for at belyse, samt sætte fokus på det stigende problem med plastspild 

og plastik, der fejlagtigt ender i havet. Med dette projekt og vores endelige produkt, som 

samler de vigtigste pointer og informationer indenfor plastproblemet, ønsker vi at nå ud til 

en bred del af befolkningen. Tak til Yannick fra Plastindustrien for at stille op til et interview, 

og for at stå til rådighed for projektgruppen ved spørgsmål. Vi vil gerne rette en tak til vores 

vejler, Cristina C. Landt, for en engageret og givende vejledning.  

 

 

1.1 Motivation 

Planeten vi bor på, Jorden, bliver også betegnet som ’’Den blå planet’’, da 70% af jordens 

overflade er dækket af hav. Havet har en vigtig funktion i menneskets hverdag, da vi blandt 

andet bruger det til transport, fiskeri og til aktiviteter – såsom dykning, svømning og 

fritidssejlads. Turismen benytter ligeledes havet til forskellige gøremål, eksempelvis til 

dykning i koralrevene, sejlture ud for at se hvaler, havskildpadder mv., krydstogtsrejser og 

vandsportsaktiviteter.  

Grunden til at projektgruppen har valgt at arbejde med plastik i havene er, at det er et 

stigende problem, som både er skadeligt for miljøet, samt samfundet. Plastik i havene 

medfører en masse konsekvenser for dyrelivet, hvilket også påvirker mennesket både 

sundhedsmæssigt og samfundsmæssigt.  

Projektgruppen deler en fælles interesse for miljøet og ønsker at belyse potentielle tiltag, der 

har en mere bæredygtig effekt på jordkloden. Den største teknologiske innovation, der har 

til formål at opsamle plast fra havet – og som gruppen er bevidste om – er ’The Ocean 

Cleanup’. Ud fra vores undersøgelser, er dette ligeledes det mest kendte teknologiske system 

til oprydning i havene på globalt plan.  

Projektgruppen ønsker at undersøge, hvorvidt det er muligt at reducere plastikforureningen 

i havene. Vi er interesseret i, om ‘The Ocean Cleanup’ er den bedste teknologi til at minimere 

plastik i havene, eller om der er behov for andre tiltag eller teknologier, der vil være mere 

gavnlige på længere sigt - både i forhold til at forebygge at plastikken ikke ender i havene, 

samt oprydningen af havene. 
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1.2 Problemfelt 

Ifølge et studie, lavet af den prisbelønnede lektor og direktør på University of Georgia, Jenna 

Jambeck, udledes der cirka 8 millioner tons plastik i havene hvert år, som rammer minimum 

100.000 havpattedyr, samt én million havfugle (WWF Verdensnaturfonden, u.d.). Fortsætter 

forureningen i dette tempo, forventes plastikken at være fordoblet indenfor de næste 10 år, 

samt vil der i år 2050 være udledt 12 milliarder tons plastik i verdenshavene (Ibid.). Plastik 

i havene er et internationalt problem, der på sigt, kun vil blive værre og værre. Produktionen 

af plastik er steget markant de seneste 50 år, hvor produktionen er gået fra 15 millioner tons 

i 1964 til 348 millioner tons i 2017, hvilket betyder, at plastikproduktionen vil fordobles de 

næste 20 år, hvis tempoet fortsætter således (Plastic Change, u.d.)  

 

I 1860’erne blev den første bløde plastiktype skabt, herunder gennem stoffet celluloid, 

hvilket blandt andet blev brugt til billardkugler, dukkehoveder, samt nylon. Selvom den 

bløde plastiktype kunne anvendes til mange forskellige formål, blev det dog hurtigt klart at 

den ikke var tilstrækkelig for hverdagens gøremål, og derfor blev den hårde plastiktype 

skabt i 1900-tallet. Denne plastiktype blev på samme måde skabt gennem et stof, herunder 

bakelit, som eksempelvis blev brugt til stikkontakter og radioer (Nucleus, u.d.).  

50 år efter disse innovationer, kom ”plastikboomet”, hvor mange nye former for plastiktyper 

blev skabt. Her blev blandt andet emballage til dagligvareprodukter et stort hit, da 

produkterne dermed fik en længere holdbarhed, og derfor var fordelagtig for forbrugerne. 

Plastik blev hurtigt en integreret del af forbrugerens hverdag, og blot 10 år efter 

”plastikboomet” var det et væsentligt aspekt af hverdagen. Produktionen og forbruget af 

plastik blev dog formindsket i 1973, da oliekrisen opstod og påvirkede den globale økonomi 

(ibid.).  

I takt med det reducerede forbrug af plastik grundet oliekrisen, kom der en ny-opfattet 

miljøbevidsthed vedrørende den foregående generations overforbrug af plastik. Plastikken 

blev i højere grad set som værende ”det onde” i de moderne fremskridt. Den stigende 

aktivisme kunne dog ikke stoppe at plastikken fortsat blev anvendt i hverdagen. Dog kom 

der fokus på plastik, der ikke var nedbrydeligt i naturen, og hvordan miljøet kunne skånes 
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på bedst tænkelig vis. På samme tidspunkt kom der flere forskningsmæssige ressourcer til 

rådighed, hvilket gjorde det nemmere for forbrugerne at få viden omkring plastikformernes 

giftige indholdsstoffer (ibid.).  

 

I dag er det næsten uundgåeligt ikke at anvende plastik i hverdagen. Der er dog skabt 

alternative plastikformer, eksempelvis bioplastik, som ikke har den samme skadelige effekt 

på miljøet som almindelig plastik har. Herunder gælder dette især for emballage af 

produkter. Miljøbevidstheden er fortsat stigende blandt forbrugerne, hvilket gør, at flere og 

flere virksomheder bliver tilbøjelige til at arbejde med dette alternativ, da det lokker og 

tilfredsstiller forbrugernes krav og præferencer. Plastik findes i mange genstande, som 

bruges dagligt af mennesker, for eksempel emballage til mad, sugerør, samt emballage til 

plejeprodukter. Disse kan i visse tilfælde genbruges, men bliver som regel anvendt til 

engangsbrug, hvilket betyder, at plastikken potentielt kan ende i havene. 

 

Plastik bliver nedbrudt i havene, hvor det over tid bliver til mikroplastik, som er mindre end 

5 millimeter og kan ikke ses med det blotte øje. Dette betyder, at havdyrene nemt forveksler 

affaldet med potentiel føde og dermed spiser det, hvilket har konsekvenser for både dyrene, 

men på sigt også mennesker (Plastic Change, u.d.). Der sker en ophobning i fødekæden, som 

gør, at disse miljøgifte ikke kun ophobes i dyr, men derimod også i mennesker, herunder 

gennem deres daglige madindtagning. På samme måde, bliver biodiversiteten truet, idet 

natur-liv i form af havdyr, planter, samt svampe bliver truet på naturarealer, herunder 

grundet menneskelig aktivitet. Dyreliv er truet af den konstante menneskelige aktivitet, idet 

der uddør flere og flere planter - og dyrearter, som resulterer i, at mangfoldigheden i naturen 

uddør.  

 

I dag udryddes plante og dyrearter hurtigere end hvad der er naturligt, herunder er 

hastigheden 100 til 1000 gange hurtigere på nuværende tidspunkt, end hvad den ville have 

været uden den menneskelige indblanding (Elleman, u.d.). Siden 1850 er der blevet udryddet 

over 340 dyrearter i Danmark, og på verdensplan er der udryddet cirka 1/5 siden 1900-

tallet. Sammenlagt er der 1 million truede dyrearter i dag (Hoffmann, 2019). Biodiversiteten 
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forværres, idet mennesker overtager naturen til egen fordelagtig udnyttelse og 

ressourcebrug, blandt andet til mad, materialer og forbedret livsstil.  

 

Ifølge FN’s Miljøprogram og miljøorganisation UNEP stammer 80% af affaldet i havene fra 

landbaserede aktiviteter, herunder i form af lossepladser, industri, spildevand, samt turisme. 

De resterende 20% stammer fra aktiviteter på havet, herunder i form af fiskeri, 

containertransport, færger, krydstogt, samt olieindustrien (Plastic Change, u.d.). Plastikken 

har en påvirkning på økosystemet, sundheden og økonomien, idet den er med til at udgøre 

en risiko for naturen og havmiljøet. Dette vil i sidste ende vil være med til at gøre skade på 

mennesker, da alle vil blive påvirket af disse risici. De menneskelige aktiviteter er med til at 

forværre økosystemets tilstand i højere grad end nogensinde før. Dette betyder ligeledes, at 

den menneskelige grobund fjernes, herunder i form af menneskets levebrød, 

fødevaresikkerhed, sundhed og livskvalitet (Hoffmann, 2019). For at bevare den 

menneskelige grobund, skal man opfinde en måde, hvorpå miljøet på naturligvis kan følge 

med den menneskeskabte udvikling. 

 

Til den beskrevet ovenstående problematik, har vi valgt at arbejde med teknologien ‘The 

Ocean Cleanup’, hvis formål er at regulere og formindske plastik i havene. Det vil sige, at der 

er fokus på den plastik, der ikke forsvinder af sig selv, men forbliver i havene. Grundet 

teknologien bliver cirka 50% af affaldet fjernet hvert 5 (1 - The Ocean Cleanup, u.d.) 

 

1.3 Problemformulering 
 
Hvordan kan et teknologisk system som ‘The Ocean Cleanup’ være med til at formindske plastik 

i havene, og hvilke andre tiltag skal der til, for at gøre plastikindustrien mere miljøvenlig?  

 

1.4 Arbejdsspørgsmål  
 

Hvordan kan plastik indgå i cirkulær økonomi? 

For at besvare dette spørgsmål, vil vi undersøge, hvordan man kan ændre plastik fra en lineær 

økonomi, til en cirkulær økonomi. Dette vil vi gøre ved at kigge på plastikindustrien i dag, og se 
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hvordan plast bliver produceret. Vi vil undersøge, hvilke andre tiltag man kan foretage for at 

gøre plastik mere egnet til at blive genanvendt, og blive en del af den cirkulære økonomi, blandt 

andet via EU’s nye plastikstrategi.  

 

Hvordan fungerer det teknologiske system i ‘The Ocean Cleanup’ og hvad består den 
af? 
Her vil vi gå ind og redegøre for 'The Ocean Cleanup’. Vi vil anvende TRIN-modellen til at finde 

ud af, hvordan den teknisk er opbygget og hvordan alle de forskellige delelementer udgør et 

helt teknologisk system i sig selv. 

 

Hvilke barrierer er der for at genanvende plastik? 

Her vil vi gå ind og se på, hvad der ligger til grund for, hvad der er årsagen til at der ikke bliver 

genanvendt mere plastik på nuværende tidspunkt, og hvordan man i højere grad kan gøre det 

muligt at genanvende mere plastik.  

 

Er det nok at benytte ‘The Ocean Cleanup’ til at rense havene, eller skal der andre 

alternativer til? 

Her vil vi undersøge om teknologien ‘The Ocean Cleanup’ kan klare problemet med plastik i 

havet alene, eller om der skal andre tiltag til. Vi vil lave et roadmap, som skal hjælpe os med at 

få et overblik over om ‘The Ocean Cleanup’ er tilstrækkelig, eller hvilke andre alternativer der 

kan hjælpe med at fjerne plastikken i havet.  

 

Hvordan kan en fremtidig handlingsplan se ud for at formindske plastik i havene? 

Vi vil udarbejde et udkast til hvordan en fremtidig handlingsplan kan se ud, for at fjerne 

plastik i havet, samt hvilke aktører der skal medvirke. Dette bliver illustreret via vores 

roadmap.  
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1.5 Afgrænsninger  

Vi har i denne rapport valgt kun at fokusere på ‘The Ocean Cleanup’, som er en teknologi 

designet og udviklet til at rense havene for plastik. Vi har valgt at afgrænse os til ‘The Ocean 

Cleanup’ i havet og ikke teknologien ‘The Interceptor’, som ligeledes er en teknologi der er 

udviklet af teamet bag ‘The Ocean Cleanup’. Rapportens omfang vil blive for bredt, hvis vi 

analyserer og beskriver andre former for teknologier, med samme formål.  

Projektgruppen ved, at affaldssortering og plastik i havet er et større problem i asiatiske og 

afrikanske lande. På trods af dette, har vi valgt at afgrænse os til den europæiske lovgivning 

indenfor brugen af plastik, da vi mener, at mange andre nationer i verden ser Europa som et 

forbillede mod en mere bæredygtig fremtid. Derudover har flere europæiske lande en 

væsentlig bedre økonomi, hvilket er med til at kunne indføre nye tiltag, som er rettet mod 

bedre forhold for genanvendelse af plastik.  

Et af de emner som projektgruppen diskuterede om, var hvorvidt om marinelivet skulle 

indgå i rapporten. Vi ønskede at undersøge, hvordan teknologier som ‘The Ocean Cleanup’ 

påvirkede biodiversiteten og dyrelivet til havs. Dette ville dog blive et alt for omfattende 

emne og kunne udgøre et helt projekt i sig selv. Derfor har vi valgt at afgrænse os til, hvordan 

‘The Ocean Cleanup’ teknisk fungerer og undersøge, hvordan den opsamlede plastik kan 

blive genanvendt i en cirkulær økonomi. Vi har valgt at undersøge mulighederne for 

genanvendelse af plastik og den cirkulære økonomi. 

 

1.6 Projektets opbygning  

I denne rapport vil læseren først blive præsenteret for semesterbindingen, hvor der vil blive 

beskrevet, hvilke metoder der inddrages fra vores to valgte kurser ‘Teknologiske Systemer og 

Artefakter’ og ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’. Derefter vil der forekomme en 

begrebsafklaring, som vil klæde læseren på til at imødekomme forskellige begreber, 

herunder med en klar forståelse af dem.  
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Efterfølgende vil læseren blive introduceret til metodeafsnittet. Her vil vi blandt andet 

komme ind på den kvalitative metode, hvor vi vil komme nærmere ind på, hvilke grundlag 

der ligger for at anvende denne metode, samt hvordan vi har brugt metoden til 

udarbejdelsen af spørgsmålene. Metodeafsnittet vil ligeledes redegøre for roadmapping og 

hvordan det bruges til at visualisere en fremtidig målsætning. Dette roadmap vil læseren 

møde senere i rapporten, idet vi har udformet vores eget og uddybet forskellige punkter, 

som projektgruppen mente var relevante og essentielle for en fremtidig handlingsplan. 

Herefter vil TRIN-modellens seks trin blive forklaret. Modellen anvendes i analysen, hvor vi 

har udvalgt fire relevante trin og analyseret ‘The Ocean Cleanup’.  

Dernæst vil teorien om den cirkulære økonomi blive udfoldet. Den cirkulære økonomi vil vi 

benytte i analysen, idet vi kigger på designet af plastik. Her vil vi analysere, hvilke 

designmæssige udfordringer der er på nuværende tidspunkt og hvad der skal gøres, for at 

det kan indgå i den cirkulære økonomi.  

Herefter vil der blive redegjort for den historiske tidslinje for ‘The Ocean Cleanup’, idet det 

giver læseren et indblik i teknologiens designproces. Projektgruppen har også redegjort for 

EU's plastikstrategi, som løbende træder i kraft inden år 2030. De forskellige tiltag vil 

benyttes i analysen, samt diskussionen. Til sidst vil vi i rapporten konkludere, om hvorvidt 

‘The Ocean Cleanup’ er den rette teknologi til at bekæmpe problemet med plastik i havene, 

eller om det kræver andre tiltag og teknologier. 

 

1.7 Semesterbinding  

I denne rapport vil vi inddrage elementer fra undervisningen i ‘Teknologiske Systemer og 

Artefakter’ (TSA) og ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’ (STS). Vi vil bruge STS i vores 

metodeafsnit, da vi benytter den kvalitative metode. Her vil vi beskrive, hvordan man 

udfører et godt interview. Interviewet skal hjælpe os med at besvare spørgsmålet om, hvilke 

barrierer der findes og hvordan man på sigt kan genanvende mere plastik.  

I TSA benytter vi TRIN-modellen, som er en model udviklet af lektorer fra Roskilde 

Universitet. Dette er essentielt for projektet, da TRIN-modellen er skabt til at analysere en 

given teknologi, og her anvender vi de udvalgte trin i modellen til at udarbejde en teknisk 
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analyse af ’The Ocean Cleanup’. Vi gør også brug af et roadmap, som hjælper  med at 

planlægge en vision for et fremtidigt mål, herunder i forhold til at mindske plastik i havet. 

 

1.8 Begrebsafklaring   

 

1.8.1 Mikroplast  

Plastik under fem millimeter betegnes som mikroplastik, og er derfor oftest svært at se med 

det blotte øje. Det er også denne form for plastik, der findes mest af i verdenshavene. Der 

skelnes mellem to typer mikroplast, her primær- og sekundær mikroplast. 

Primær mikroplast er plastik, som bevidst er blevet produceret i minimal størrelse. 

Sekundær mikroplast bliver udledt af større stykker plastik, og forekommer ved brug og slid 

af materialer og produkter. Undersøgelser har blandt andet vist, at 80% af mikroplast fra 

plejeprodukter og tøjvask ender i spildevandsslammet, og mere end 50% af dette 

spildvandslam bliver brugt i de danske marker som gødningstilskud. Det er ikke muligt for 

rensningsanlæggene at tilbageholde alt mikroplast der forekommer i spildevandet, og på 

denne måde bliver mikroplastik spredt ud til miljøet (Plastic Change, u.d.). 

 

1.8.2 Konventionel plast 

Konventionel plast bliver fremstillet af olie eller naturgas. Da denne type plastik er kemisk 

produceret, kan den ikke nedbrydes af naturens svampe og bakterier (Sick, 2019).  

 

1.8.3 Oxo-plast 

Oxo-nedbrydeligt plastik består af almindelig plastik, hvori der er tilsat små mængder af 

metalsalte, hvilket fremmer nedbrydningen af plasten i naturen, ved iltning (Engbo, 2017).  

Plastikken bliver derfor ikke nedbrudt, men bliver i stedet omdannet til små stykker plastik 

– herunder mikroplastik (Gyldendal I Naturgeografiportalen, u.d.). 

 

1.8.4 Bionedbrydeligt plast og biokomposterbar plast 

Bionedbrydeligt plast bliver produceret af biomasse, olie/gas eller en blanding af disse. 

Denne type plast kan ikke genanvendes sammen med andet plast. Bionedbrydeligt plast kan 
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udvikles til vand, biomasse, CO2 og metan, når den nedbrydes, hvilket sker ved 

mikroorganismer, såsom svampe og bakterier (1 - Plastindustrien, u.d.) 

Biokompostbar plast kan nedbrydes på kun 10 uger, hvis det sker under de rigtige forhold. 

Dette kræver den rette fugtighed, temperatur og mikroorganismer. Biokompostbar plast kan 

ikke anvendes af privatforbrugere, idet det kun kan anvendes i kommercielle anlæg (ibid.). 

For at biokomposterbar plast kan nedbrydes, er der tilsat nogle stoffer i plastikken. På grund 

af de stoffer, skal biokomposterbar plast afskaffes sammen med vores restaffald, idet det 

ellers vil forringe kvaliteten af den genanvendte plastik (Sick, 2019). 

 

1.8.5 Bæredygtighed 

Gruppen har valgt at gøre brug af FN’s definition af bæredygtighed, som lyder således:  

”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning 

af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder 

altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørn” (Grøn 

Forskel, 2019). 

 

1.8.6 Senmoderne samfund 

‘Det senmoderne samfund’ kommer i forlængelse af ‘det moderne samfund’, der er præget af 

tre grundlæggende vilkår, herunder adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale systemer 

og øget refleksivitet (Systime, u.d.). I dag er kommunikation uafhængig af tid og rum, idet 

den stigende informationsmængde findes på mange let tilgængelige og forskellige medier i 

samfundet. Dette kan blandt andet være digitale medier og aviser, som konstant sætter 

højere krav til borgerne. Med den fornyede viden sættes der flere spørgsmålstegn til livet, 

autoriteter og den selv samme viden, hvilket skaber en øget refleksivitet. Dette er ligeledes 

med til at udlejre de sociale systemer på kryds og tværs i samfundet, eksempelvis i forhold 

til børnepasning, pengeoverførsler samt investeringer. Dette betyder, at mange af de 

opgaver som man før selv varetog, bliver varetaget af eksperter, der har en bred viden 

indenfor området. Overordnet set, har mennesker flere valg de skal træffe i løbet af deres 

levetid, hvilket skaber et større ansvar, som de skal tage højde for, idet de påvirker deres liv.  
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2. Metode  

2.1 Kvalitativt interview 

Den kvalitative metode anvendes til at opnå en forståelse for, hvordan noget gøres, 

fremtræder og udvikles igennem beskrivelse, her frem for kvantitet og tal som defineres som 

den kvantitative metode (Brinkmann & Tanggaard, 2013). 

Det kvalitative interview giver mulighed for at beskrive, hvordan og hvorfor plastik er et 

problem, samt hvilke tiltag der kan udvikles således, at plast på sigt kan anvendes mere 

bæredygtigt og indgå i en cirkulær økonomi. Ligeledes opnås en forståelse af, hvorfor 

konkrete personer, virksomheder og sociale processer gør, at plastik på nuværende 

tidspunkt ikke bliver genanvendt i højere grad. Det gør derfor den kvalitative metode i dette 

projekt meget interessant og relevant. 

Anvendes derimod den kvantitative metode, hvor der sigtes efter at undersøge hvor meget 

der faktuelt findes, og hvor der samles talværdier ind til at bearbejde statistikker. (ibid.). Her 

vil fokus ligge på, hvor stort et problem det er, men giver ikke en nuanceret og detaljeret 

forståelse af, hvordan problemet er opstået, hvilke aktører der spiller ind over, samt hvordan 

problemet kan løses.   

 

2.1.2 Anvendelse i projektet 
 
Projektgruppen har valgt at udforme interviewet som et semistruktureret interview, hvor 

der stilles færre og bredere spørgsmål. I det semistruktureret interview gælder det om at 

have en ide omkring, hvad det er man gerne vil vide noget om, før der besluttes, hvordan 

man bedst muligt opnår den viden (ibid.). Når man laver et semistruktureret interview er 

man nødsaget til at have researchet indenfor området, for at kunne gennemføre interviewet. 

Litteraturstudier gør det på forhånd klart, hvad der er vigtigt at fokusere på, samt være 

opmærksom på i interviewet. Det kan diskuteres, hvor meget forhåndsviden man bør have, 

da denne forhåndsviden kan være med til at begrænse udsynet. Dermed kan man risikere, at 

man ikke længere forholder sig neutralt og objektivt til det givne område. Indenfor 

hermeneutikken siges det, at vi kun kan forstå verden på baggrund af en forforståelse. 
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Erfaring viser, at de bedste interviews laves af interviewere med en forforståelse indenfor 

området, da de herved kan stille relevante spørgsmål (ibid.).  

 

Interviewspørgsmålene blev udformet med henblik på at opnå en bredere viden indenfor 

plastindustrien. Interviewet blev bygget op med et indledende spørgsmål, hvor 

interviewpersonen præsenterede sig selv og hvilket fokusområde han beskæftiger sig med.  

Efterfølgende stillede projektgruppen opfølgende spørgsmål, hvor interviewpersonen fik 

mulighed for at uddybe relevante dimensioner indenfor fokusområdet. Ligeledes blev der i 

interviewet inddraget sonderende spørgsmål, som havde til formål at give projektgruppen 

en mere detaljeret beskrivelse af det, som interviewpersonen fortalte om (ibid.).  

Interviewspørgsmålene blev udformet med henblik på at opnå en dybere og mere nuanceret 

forståelse for, hvordan plastikkens livscyklus er på nuværende tidspunkt og på, hvad en 

fagperson indenfor området tror at der skal til, hvis plastindustrien skal blive mere 

bæredygtig og klimavenlig.  

 

Da projektgruppen havde besluttet at et interview ville være relevant for projektet oplevede 

vi, at rekrutteringsprocessen blev besværliggjort på grund af den nye virus COVID-19 og 

nedlukningen af Danmark. Vi oplevede lange perioder, hvor vi afventede svar på vores 

henvendelser, grundet flere arbejdspladser var lukket ned og medarbejderne var hjemsendt. 

Derfor havde virksomhederne ikke ressourcer eller tid til at hjælpe os.  

 

Ingen fra projektgruppen havde synderlig meget erfaring med strukturering af interviews. 

Ligeledes manglede vi litteratur, på grund af de lukkede biblioteker og bøger som ikke var 

tilgængelige online. Projektgruppen fik først relevant litteratur efter at interviewet var 

blevet afholdt. Efterfølgende har vi dannet os en viden om, hvorledes interviewet også kunne 

være stillet op og hvordan relevante spørgsmål kunne være udarbejdet. Det ville have været 

en fordel, hvis transskriberingen skete af samme person som afholdte interviewet. I stedet 

valgte projektgruppen, at dem som ikke deltog i interviewet, udarbejdede transskriberingen. 

Projektgruppen mente, at dette ville forårsage at alle medlemmer havde kendskab til 

interviewet, hvilket var en fordel. Hvis vi havde anvendt litteraturen før selve interviewet, 

kunne udfaldet potentielt have set anderledes ud.  
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2.2 Roadmap 

Et roadmap er et strategisk planlægningsværktøj for projektets valgte målsætning, hvis 

formål er at konkretisere og kortlægge en klar og kortfattet tidshorisont, samt en tilhørende 

vision. Her defineres det ønskede resultat og de væsentligste trin der skal til, for at nå sin 

ønskede målsætning (Bernal, Dornberger, Torres, & Byrnes, 2009). Processen går ud på at 

samle opgaver og ideer, hvorefter der skal arbejdes med disse for at skabe en strategi 

(ProductPlan, u.d.)  

 

Metoden giver mulighed for udformning og gennemførelse af målsætningens strategi, som i 

de fleste tilfælde anvendes til produktudvikling. Dog kan den ligeledes anvendes til mange 

forskelligartede strategiske initiativer, eksempelvis i forhold til marketing eller IT.  

I roadmappen udvælges der et antal relevante temaer for målsætningen, som skal være i 

samspil med hinanden, herunder for at nå det ønskede resultat. Hvert tema har sin 

individuelle definition på, hvorfor det er relevant for målsætningen, herunder i forhold til 

muligheder og barrierer (Bernal, Dornberger, Torres, & Byrnes, 2009). 

 

Generelt set er der en klar og tydelig sammenhæng mellem roadmappen, samt dens 

tidshorisont og tilhørerende handlingsplaner. Der kræves en sammenhængende historie, 

hvor alle trin og temaer samles, hvoraf der kan arbejdes hen mod det ønskede resultat, som 

udfoldes gennem målsætningen. 

 

2.3 TRIN-modellen 

TRIN-modellen står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Den er 

udviklet af lektorer fra Roskilde Universitet i forbindelse med faget ‘Teknologiske Systemer 

og Artefakter’. Modellen er et værktøj, som består af seks forskellige trin, der har til formål 

at hjælpe studerende med at forstå, samt analysere en given teknologi (Jørgensen, 2018). 

I nedstående afsnit vil der forekomme en kort beskrivelse af de seks trin.   
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1. Teknologiers indre mekanismer og processer: Dette punkt henviser til de 

mekanismer og processer, som bidrager til at opfylde teknologiens formål. Her opnår 

man en dybere forståelse af selve teknologien, og hvordan den fungerer (ibid.). 

 

2. Teknologiers artefakter: Dette punkt henviser til teknologiens artefakter, som er en 

række forskellige elementer teknologien består af. Artefakter er menneskeskabte 

genstande, og kan analyseres ved deres fysiske egenskaber. Under dette punkt 

fokuserer man på hvilken funktion artefaktet besidder, samt dens effektivitet (Jelsøe, 

13.11.2019, slide 3). 

 

3. Teknologiers utilsigtede effekter: De utilsigtede effekter forstås oftest i en negativ 

sammenhæng, og dækker over teknologiens fejl og mangler, samt hvilke 

konsekvenser den kan medføre. Her analyserer man teknologiens indre mekanismer, 

for at undersøge om effekten er knyttet hertil. Utilsigtede effekter kan ligeledes 

skyldes designfejl eller forkert anvendelse, som dermed øger risikoen for risici 

(Jelsøe, 14.11.2019, egne noter). 

 

4. Teknologiske systemer: Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af 

teknologiske artefakter, der samlet udgør en funktionalitet (Jørgensen, 2018). Et 

system har struktur, indre sammenhæng og funktion. Det er derfor nødvendigt at alle 

dele der indgår i et system, arbejder sammen for at fungere (Jelsøe, 21.11.2019, slide 

5). 

 

5. Modeller af teknologier: Modeller af teknologier kan være abstrakte, visuelle eller 

fysiske, samt fremhæver de særlige aspekter af et design (Christensen, 18.11.2019, 

slide 5). Brugen af visuelle modeller er medvirkende til en mere overskuelig måde at 

forklare et design eller teknologi på, hvorimod fysiske modeller giver et realistisk 

indtryk af teknologiens design (Jørgensen, 2018). 
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6. Teknologier som innovation: I det sidste punkt i TRIN-modellen er der fokus på 

implementering af teknologien. Her kigger man på hvilke forhold og drivkræfter der 

er medvirkende til at en ny teknologi bliver udbredt, samt hvilke barrierer der kan 

forekomme (ibid.). 

  

Til- og fravalg af TRIN-modellen  

Vi har valgt at inddrage TRIN-modellen, da det er et bærende element i kurset ‘Teknologiske 

Systemer og Artefakter’. Dog er det vigtigt at påpege, at modellen er et værktøj der skal gøre 

det lettere at analysere en teknologi – og det er derfor ikke en metode. Alle punkter i TRIN-

modellen vil ikke indgå i rapporten, da vi har valgt at arbejde med punkt et, to, fire og seks, 

idet de er de mest relevante og brugbare i forhold til ‘The Ocean Cleanup’. Punkterne vil blive 

præsenteret undervejs i rapporten, hvor der vil forekomme en dybere beskrivelse af 

teknologien, samt blive analyseret. 

 

3. Teori 

3.1 Socio-tekniske systemer 

Begrebet socio-tekniske systemer er blevet introduceret for lettere at forstå, hvordan 

sociale- og materielle elementer, samt strukturer kan udgøre teknologi og social praksis. 

Socio-tekniske systemer består af et netværk af aktører, institutioner og artefakter. Det er 

systemer, der medudvikler elementer af teknologi, produktionssystemer, servicesystemer, 

markeder, forbrugeradfærd/brugerpraksis, politikker (regulering, institutionelle rammer), 

infrastrukturer og kulturel betydning (Simonsen, et al., 2014) 

 

Socio-tekniske systemer ses som indbyrdes forbundne systemer for produktion og forbrug. 

De ændringer der skal laves for at opnå en mere bæredygtig praksis, vil således involvere 

alle forbundene elementer. Udfordringen med bæredygtighed går ud over optimering af de 

nuværende systemer. Vi har derfor brug for en overgang, hvor ændringer, som skaber nye 

systemer baseret på andre værdier, teknologier osv. (ibid.). 
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Det kan siges at socio-tekniske regimer danner ’’spillets regler’’ i et socio-teknisk system. 

Hvis man udfører radikale ændringer i de socio-tekniske systemer, må man ligeledes lave 

grundlæggende ændringer af regimerne i samfundet (ibid.). 

 

3.2 Cirkulær økonomi 

Nutidens økonomi er primært drevet af en lineær model, hvor man producerer, forbruger og 

smider ud. Et produkt bruges indtil dens levetid og bliver efterfølgende smidt ud. Denne 

“brug og smid væk ”-kultur medfører til, at der produceres store mængder affald – ligeledes 

giftigt affald – som kan belaste naturen og miljøet på længere sigt. Bæredygtighed er derfor 

blevet et kæmpe fokuspunkt i dag. For at minimere forureningen kan man blandt andet gøre 

brug af cirkulær økonomi, som er et begreb, der er tæt knyttet til bæredygtig vækst. Den 

cirkulære økonomi består af genbrug og genanvender produkter, herved fremstiller og 

forbruger man også bæredygtigt (Generaldirektoratet for Miljø. Europa-Kommissionen, 

2014) 

 

Den cirkulære økonomi giver altså muligheden for at benytte samme ressourcer igen, som 

ellers ville have endt som affald. Dette medvirker ligeledes til at forebygge den store mængde 

affald, idet produkterne eller materialerne kan bruges til at reparere eller opgradere 

produkterne. Man forsøger dermed at holde på produkter og materialer i det økonomiske 

kredsløb så længe som muligt (Miljø- og fødevareministeriet - miljøstyrelsen, u.d.) 

Cirkulær økonomi erstatter alle koncepter om ‘end-of-life' og fokuserer på anvendelsen af 

vedvarende energi, samt afskaffelsen af giftige kemikalier, som hindrer genbrug og 

tilbagevenden til biosfæren. Den sigter mod at eliminere alle former for affald via bedre og 

velovervejede designs af materialer, produkter, systemer og forretningsmodeller (Ellen 

MacArthur Foundation, 2014).  

 

Omlægningen af den cirkulære økonomi kræver involvering og støtte fra flere forskellige 

grupper. Det er dog erhvervslivet der står først i rækken, hvis dette skal kunne fungere. 

Mange virksomheder producerede oftest produkter der havde kort levetid. På den måde var 

der hyppigere behov for opgraderinger og forbrugerne havde ligeledes behovet for at eje den 

nyeste teknologi. Ved brug af den cirkulære økonomi skal virksomhederne i stedet fokusere 
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på at forlænge produkternes levetid, samt udvikle produkter der lever op til forbrugernes 

forventninger. Cirkulariteten skal tænkes ind i designet med det samme, idet der skal 

udvikles nye produkter.  Hvis flere produkter designes med det formål, at det kan genbruges 

og genanvendes, vil dette kunne medføre til reducering af affaldsmængde og den negative 

miljøpåvirkning (Generaldirektoratet for Miljø. Europa-Kommissionen, 2014). 

 

For at virksomhederne kan anvende den cirkulære økonomi, har Europæisk Platform for 

Ressourceeffektivitet (EREP) udpeget forskellige områder, som der er mulighed for at 

arbejde med. Dette kan eksempelvis være oplysninger om, hvilke ressourcer et produkt 

indeholder og hvordan det kan repareres eller genbruges, samt nye forretningsmodeller og 

principper for bæredygtigt indkøb (ibid.).  

 

Trods for at den cirkulære økonomi støttes af store dele i samfundet, forekommer der stadig 

udfordringer, som hindrer udbredelsen, såsom virksomheder der mangler viden og ikke har 

kapacitet til at udvikle nye løsninger. Samtidig kan efterspørgslen af bæredygtige produkter 

være lav, idet bæredygtighed er afhængigt af adfærdsændringer blandt borgerne i 

samfundet (ibid.). 

 

3.2.1 Værdiskabelse i cirkulær økonomi 

Ellen MacArthur Foundation påpeger fire vigtige principper, der medvirker til værdiskabelse 

i cirkulær økonomi. Økonomien og tiltrækningen af forskellige cirkulære opsætninger kan 

veksle alt efter produkter, komponenter og materialetyper, uanset om det drejer sig om en 

geografisk placering eller segment i den globale forsyningskæde (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013).  Herved vil der forekomme en kort forklaring på de forskellige 

principper. 

  

Power of the inner circle: Dette princip refererer til at minimere brugen af 

blandingsmaterialer i et produkt. På den måde vil det være lettere at adskille materialerne 

fra hinanden, når et produkt skal ændres ved genbrug, istandsættelse eller genopbygning. 
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Desto hurtigere et produkt kommer ud på markedet igen, desto højere besparelser vil der 

forekomme på materiale, arbejde, energi og kapital (Ellen MacArthur Foundation, 2014). 

 

Power of circling longer: Dette princip har til formål at holde produkter, komponenter og 

materialer i brug længst muligt indenfor den cirkulære økonomi. Det kan blandt andet gøres 

ved at bruge mere tid i én bestemt cyklus, som i forlængelse vil erstatte brugen af nyt 

materiale (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

 

Power of cascaded use: Dette princip henviser til at gøre genbrug mangfoldig. Det kan for 

eksempel være tøjtekstiler der først og fremmest genanvendes som brugt tøj, der derefter 

vil blive genbrugt i møbelindustrien til polstringsmateriale, og til sidst som 

isoleringsmateriale i byggeindustrien. Bomulden erstatter dermed behovet for brug af nye 

materialer, og bevarer den cirkulære proces (SCM + Logistik, 2012) 

 

Power of pure inputs: Det sidste og fjerde princip refererer til ikke-forurenede materialer 

der øger indsamlings- og re-distributionseffektivitet, samtidig med at kvaliteten bibeholdes. 

Her henvises der primært til tekniske materialer, som dermed forlænger produktlevetiden 

og øger materialeproduktiviteten (ibid.).  
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3.2.2 Plastik og den cirkulære økonomi  

I forhold til dette projekt ønsker vi at undersøge om, hvorvidt plast kan indgå i den cirkulære 

økonomi. Størstedelen af plastaffaldet i Danmark bliver genanvendt, dog sker dette i 

forskellige retninger. Det er kun en tredjedel af affaldet, som bruges til genanvendelse. Dette 

skyldes at 2/3 omdannes til anvendelse af energiudnyttelse (Sørensen, Olesen, Dall, Hartung, 

& Larsen, 2019). 

 

Nedstående figur illustrerer forskellige tilgange plastaffaldet kan indgå i den cirkulære 

økonomi. Dette er dog en overordnet model, da processen for genanvendelse kan variere 

afhængig af plastmaterialer. 

 

Figur 1: (Ellen MacArthur Foundation, 2013) 
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Plastaffaldet kan håndteres på flere forskellige måder, men det er 

genanvendelsesteknologien der har indflydelse på, hvordan plastaffald kan indgå i den 

cirkulære økonomi. 

Sorteringen af plastaffaldet foregår på genanvendelsesanlæggene, som oftest er placeret i 

udlandet, hvor det sorteres efter plastiktype, og til sidst renses for urenheder. Kvaliteten af 

genanvendt plast er udelukkende afhængig af plastaffaldets tilstand, og den rette sortering. 

Renere plast vil medføre til bedre kvalitet af produkter, når det på længere sigt skal 

produceres. Denne genanvendelsesteknologi og sortering af plastaffald forekommer dog 

ikke uden udfordringer. Dette udspringer sig fra sammensatte plastmaterialer, som er 

sværere at adskille mekanisk og dermed også sortere. Denne type plast besværliggør 

processen, grundet dens indhold af additiver og fyldstoffer, hvilket resulterer at 

genanvendte plastprodukter består af ringere kvalitet. Man kan derfor konstatere at plast 

kan indgå i den cirkulære økonomi, dog er genanvendelsesteknologien og sorteringen af 

plastaffaldet afgørende elementer (ibid.). 

 

Som tidligere beskrevet, truer plastforurening verdenshavene, og eftersom plastaffald er 

blevet en kæmpe ressource indenfor genanvendelse, er der ligeledes fokus på, hvorvidt 

Figur 2: (Sørensen, Olesen, Dall, Hartung, & Larsen, 2019) 
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plastik fra havet kan benyttes. Dog påpeger artiklen ”Cirkulær økonomi: Kvaliteten af havplast 

er en udfordring” at genanvendelse af havplast er en vanskelig proces. I forbindelse med et 

projekt viste resultaterne, at kvaliteten af havplasten var en udfordring, idet det skulle 

bruges til at bygge en bænk. Der blev opsamlet fire ton plast, her svarende til 80% fra danske 

kyster, som senere blev oparbejdet og omdannet til granulat. Dog måtte deltagerne i 

projektet erkende, at kvaliteten var så ringe, og at havplasten dermed ikke kunne anvendes. 

Bænken endte dog alligevel med at bestå af 90% genanvendt plast, grundet en ny blanding 

(Kokkegård, 2018). 

 

5. Redegørelse 

 

5.1 ‘The Ocean Cleanup’ 

I dette afsnit bliver teknologien ‘The Ocean Cleanup’ historisk udfoldet. Vi vil belyse, hvorfor 

Boyan Slat fik idéen til teknologien og hvordan designprocessen har foregået fra den første 

model, til den nyeste. Derudover forklares der, hvilke overvejelser der gøres for fremtidige 

opdateringer af ‘The Ocean Cleanup’. Til sidst bliver ‘The Ocean Cleanup’s’ nyeste teknologi 

‘The Interceptor’ kort præsenteret.  

 

 

5.1.1Baggrunden 

‘The Ocean Cleanup’ er en teknologi, som er udviklet af den dengang 16-årige dreng Boyan 

Slat. Efter at have dykket under en rejse til Grækenland, opdagede han, at der var væsentlig 

mere plastik i havet, end der var fisk. Derefter fandt han ud af, at der ikke var nogle initiativer 

til at rense havene, og begyndte selv at udtænke, hvordan man kunne rense dem. 

Efter at Slat dimitterede fra High School i 2012, fik han lov til at fremlægge sin ide ved en 

konference. Her skete der dog ikke noget yderligere, indtil en videooptagelse af ham fra 

konferencen gik viralt i 2013. Han fik via Crowdfunding 90,000 USD til at samle et team, og 

herefter gik det stærkt (2- The Ocean Cleanup, 2013). Deres formål med ‘The Ocean Cleanup’ 

er, at fjerne 50% af plastikken fra verdens største plastik ø i det Nordlige Stillehav inden for 

5 år (1 - The Ocean Cleanup, u.d.) 
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5.1.2 ‘The Ocean Cleanup’ 001 

I november 2017 blev det første 

store skridt til teknologien ‘The 

Ocean Cleanup’ taget. Her blev den 

første del sat i produktion, nemlig 

den 600 meter lange flydende 

ponton, som skal danne rammen 

om teknologien. Et halvt år efter, i 

maj 2018, var de klar til at teste en 120 meter lang udgave af ‘The Ocean Cleanup’ i San 

Fransisco. Dette blev gjort, for at undersøge om hele teknologien holdt sammen, inden den 

for alvor skulle afprøves i Stillehavet. Efter 5 års forskning og flere design-iterationer senere, 

skete det, at den 9. september 2018, blev ‘The Ocean Cleanup 001’ sat i vandet i San 

Fransisco, trukket efter et Mærsk skib ud på sin rejse til Stillehavet. 

 

Den 17. oktober 2018 nåede System 001 deres placering i Stillehavet og var klar til at samle 

plastik. Dog opdagede teamet, at System 001 ikke holdte på den opsamlede plastik, og der 

skulle derfor laves test for at finde nogle mulige løsninger til at få ‘The Ocean Cleanup’ til at 

holde på plastikken.  

‘The Ocean Cleanup 001’ vendte tilbage med en masse data, som skulle hjælpe med at udvikle 

de nødvendige opgraderinger, til at få den optimale effekt ud af teknologien. System 001 

nåede dog på de 3 måneder, mens den var i Stillehavet at samle 2000 kilogram plastik op fra 

havet. Til sammenligning forventes et fuldt operationelt system at kunne samle 1000 

kilogram plastik op om ugen. På baggrund af at ‘The Ocean Cleanup’ ikke fungerede som 

forventet, valgte Boyan Slat og hans team tidligere end forventet, den 29. december 2018, at 

system 001 skulle vende tilbage til Hawaii for reparation og opgradering (3 - The Ocean 

Cleanup, u.d.). 

 

 

Foto: The Ocean Cleanup 
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5.1.3 ‘The Ocean Cleanup 001/B’ 

Efter reparationen og opgraderingen på Hawaii ankom det modificerede system 001/B til 

Stillehavet. Grunden til at system 001 ikke holdte på plastikken, var fordi systemet ikke 

holdte en konstant hastighed og plastikken kunne flyde udenom. De testede derfor denne 

gang, hvordan man enten kunne gøre systemet hurtigere eller langsommere, for at optimere 

opsamlingen af plastik. Det gjorde de ved at teste oppustelige bøjer, som skulle gøre systemet 

hurtigere og et havanker, formet som en faldskærm, der skulle gøre systemet langsommere. 

På baggrund af disse test, fandt teamet bag ‘The Ocean Cleanup’ frem til, at det var 

havankeret der virkede bedst, dog virkede system 001/B stadig ikke optimalt. Plastikken 

forblev nemlig ikke indenfor bøjen og nettet, men flød over og blev samlet mellem nettet og 

den flydende ponton. For at løse dette 

problem, ville de øge bøjens størrelse. 

Fra at have en bøje med en diameter på 

15 centimeter, udviklede de i stedet tre 

bøjer, hvor alle havde en diameter på 32 

centimeter. Efter disse nye tiltag, 

begyndte ’The Ocean Cleanup 001/B’ for 

første gang at samle plastik i oktober 

2019 (ibid.).   

 

 

5.1.4 ‘The Ocean Cleanup’ i dag 

Under et interview med Boyan Slat, hans hydrodynamiske ingeniør, Reijnder De Feijter og 

COO, Lonneke Holierhoek sendt den 2. oktober 2019, fortalte de om det næste skridt for ’The 

Ocean Cleanup’, som stadig er under udarbejdelse i designprocessen. De oplever endnu 

problemer med at plastikken flyder over bøjen og nettet, hvilket ikke er optimalt og er et 

problem, som de fortsat arbejder på. For at det økonomisk kan svare sig, skal systemet både 

være langtidsholdbart, have længere tilbageholdelse og samle meget koncentreret plastik 

op, som kan genanvendes. Økonomisk set, er det dyrere at genanvende plastik samlet op fra 

havet, end det er at genanvende plastik fra privat brug, da der er store økonomiske forhold 

indblandet.  

Foto: The Ocean Cleanup 
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Det er derfor vigtigt at sælge ideen om det produkt man køber, er et produkt lavet af 

genanvendt plastik opsamlet fra havet – og at man derfor medvirker til en mere bæredygtig 

fremtid. System 001/B kan på nuværende tidspunkt holde på plastikken i dage, måske uger. 

Det er dog meningen at den skal kunne holde på plastikken i måneder og måske år, dog er 

der stadig lang vej til at få dette opfyldt. For at kunne opnå deres mål med at opsamle 15.000 

tons plastik om året, skal man have en hel flåde af systemerne, samt skal systemerne være 

væsentlig større end de nuværende (The Ocean Cleanup. Press Announcement, 2019).  

Der er derfor stadig meget der skal arbejdes på for ’The Ocean Cleanup’, for at den kan 

fungere optimalt og samle den ønskede plastik op fra havet.  

 

5.1.5 Beskrivelse af teknologien 

Vi kommer nærmere ind på beskrivelsen af teknologien i afsnit 6 “Analyse af ‘The Ocean 

Cleanup’ via TRIN-modellen. Her belyser vi både, hvilke indre mekanismer og artefakter der 

indgår i teknologien, samt hvordan det teknologiske system virker, og hvilke fremtidige 

barrierer og muligheder ‘The Ocean Cleanup’ står overfor. 

 

5.2 The Interceptor 
For at opsamle plastikken fra havene, skal man både rense hvor problemet finder sted og 

forebygge at plastikken fortsat ikke ender i havet. Plastik i havet stammer fra 80% af 

plastikken der findes på landjorden, som bliver udledt via floder (Plastic Change, u.d.). Derfor 

begyndte teamet bag ‘The Ocean Cleanup’ at designe en ny teknologi, som skulle fjerne 

plastik i floderne, for at det ikke endte i havet. Denne nye teknologi kaldes for ‘The 

Interceptor’, hvor den første prototype udkom i 2017. Efterfølgende har denne teknologi 

også været under flere iterative designprocesser, og året efter, i 2018, udkom ‘The 

Interceptor 2.0’ (4 - The Ocean Cleanup, u.d.). Dog har vi valgt ikke at gå yderligere i dybden 

med denne teknologi, men blot forholde os til det plastik der er i havet, og som ’The Ocean 

Cleanup’ beskæftiger sig med.  
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5.3 Den Europæiske Unions plastikstrategi 

Plastik er en vigtig ressource i vores dagligdag. Vi gør brug af plastik i alt fra vores biler, til 

emballagen der beskytter vores fødevarer og til nye 3D printere, der kan printe plastik 

genstande. Grundet plastik er et let materiale, har dette mindsket CO2 udslippet fra fly og 

biler, fordi vægten som skal trækkes, er markant lavere, og derfor sparer man på brugen af 

brændstof (European Commission, 2018). Plastik er dermed et materiale, som vi benytter i 

mange forskellige forbindelser, og som er svært at undvære på nuværende tidspunkt. 

Paradoksalt er det dog, at grundet den manglende genanvendelse af plastik, kan det ses at 

plastik skader og forurener naturen.  

Hvert år udledes der cirka 8 millioner tons plastik, som forsvinder ud i oceanerne (1 - WWF, 

u.d.). Europa Parlamentet arbejder på at genanvende plastik, idet de er bevidste omkring den 

alarmerende tendens med hensyn til plast i havet. Dette er et voksende problem, som blot 

bliver større på globalt plan.  

 

5.3.1 Nye retningslinjer for den Europæiske Unions plastikstrategi  

I år 2021 bliver en række engangsplastprodukter forbudt i den Europæiske Union (EU). 

Dette gælder blandt andet bestik, tallerkner, sugerør, oxo-nedbrydeligt plast mv. 

Europakommissionen har stor fokus på det plastik som ender i havene, og ifølge 

kommissionen er 80% af havaffaldet plastik. Produkterne som er omfattet af lovgivningen 

udgør 70% af alt havaffald (Europa-Parlamentet, 2019). Direktivet om engangsplastik er en 

integreret del af den bredere tilgang i forhold til plaststrategien, og er et vigtigt element i 

handlingsplanen for den cirkulære økonomi (European Commission, 2018). 

 

De nye tiltag bygger blandt andet på den vellykkede reduktion i forbruget af 

engangsplastikbæreposer, som skete ud fra EU-lovgivningen i 2014 (ibid.). Der er ligeledes 

kommet nye mål for genanvendelsen af plast, som blandt andet lyder på, at medlemsstaterne 

skal indsamle 90% af alle plastflasker senest i år 2029. Ligeledes skal plastflaskerne 

indeholde 25% genbrugsplast i år 2025, og 30% i år 2030 (Europa-Parlamentet, 2019). 

Endvidere er der kommet en mere stringent anvendelse af princippet om, at forureneren 

betaler. Det vil sige, at der blandt andet indføres et udvidet producentansvar for tobak – dette 
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gælder også for fiskeredskaber således, at producenterne og ikke fiskerne, bærer 

omkostningerne ved at indsamle mistede fiskeredskaber i havene (ibid.).  

 

I år 2030 skal alt plastikindpakning enten være genanvendt, eller efterfølgende kunne 

bruges til genanvendelse. Desuden har EU den vision, at i 2030 skal halvdelen af alt 

plastikaffald være genanvendt, og sortering og genanvendelse skal være steget fire gange så 

meget siden 2015. Eksporten af dårligt sorteret affald skal være udfaset, og værdien af 

genanvendt plastik skal være en mere værdifuld ressource. Genanvendt emballage skal blive 

brugt på samme niveau, som andre former for emballagematerialer. Markedet for 

genanvendt plastik skal være i en stigende vækst, da flere produkter vil indeholde 

genanvendt plastik. Da efterspørgslen på genanvendt plast er steget, samt indtægten heraf 

er stabil, ser man ligeledes at jobsikkerheden indenfor branchen med genanvendt plastik 

medfører øget jobsikkerhed (European Commission, 2018). 

 

Disse forslag EU er kommet med, er dog ikke nok i sig selv.  Det kræver at hele systemet fra 

plastikproducenten, til designere, til detailhandlere og forbrugere er bevidste omkring 

problematikken. Desuden har samfundet også en afgørende rolle for at gøre disse forslag til 

en realitet. De bliver nødt til at samarbejde med regionale og nationale regeringer for at 

skabe ændringer, både i forhold til brugen af plastik, samt genanvendelsen (ibid.). 

 

Et af de områder, hvor der skal foretages ændringer er, designområdet. Her skal man 

revurdere hvordan plastprodukterne designes. På nuværende tidspunkt bliver 

plastprodukterne designet til den individuelle virksomhed, alt afhængig af hvordan de 

ønsker produktet skal se ud. Som tidligere beskrevet – i afsnit 3.2.2 – kan dette besværliggøre 

genanvendelsesprocessen af plastik, grundet brugen af forskellige blandingsmaterialer.  

 
Kommissionen arbejder på et forslag, som skal gøre det nemmere og mere overskueligt, at 

finde ud af, hvilke elementer der i møbler og elektronik skal fjernes på grund af kemikalier, 

idet det kan skade og hæmme genanvendelsen (ibid.).   
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Desuden oplever man, at en af grundene til at den lave genanvendelse af plastik i EU er 

grundet mistro til kvaliteten af genanvendt plastik. Forbrugerne er skeptiske, for at den 

genanvendte plastik ikke lever op til deres vante standarder af plastik. Derfor har Europa 

Kommissionen og den Europæiske Komité besluttet at samarbejde, for at udarbejde 

kvalitetsstandarter for sorteret og genanvendt plastik, for at det bliver mere attraktivt at 

vælge genanvendt, fremfor nyt. EU vil ligeledes prøve at fremme genanvendelse via en pant-

kampagne, som skal køre i hele Europa. Dette skal potentielt skabe en garanti for, at der i 

2025 bliver genanvendt 10 millioner tons plastik, som kan udarbejdes til nye produkter 

(ibid.). 

 

Endvidere vil Kommissionen udgive en ny vejledning til indsamling og sortering af affald, 

som skal skabe bedre muligheder for affaldssortering. Hvis affaldssorteringen bliver bedre, 

ser man ligeledes kvaliteten af den genanvendte plastik blive højere, idet man dermed 

undgår forurening under genanvendelsesprocessen. Kommissionen arbejder også på at 

udvikle bionedbrydeligt og komposterbart plastik. Det ses stadigvæk at bionedbrydeligt 

plastik forurener i naturen, særligt i havet. Derfor er alt bionedbrydeligt plastik ikke egnet 

til at komme i hjemmets egen kompost. Derudover oplever man problemer med at blande 

bionedbrydeligt plastik og konventionel plastik under genanvendelsesprocessen, da det 

forringer kvaliteten af det nye materiale. Derfor er det afgørende at have et velfungerende 

sorteringssystem, hvor forbrugerne skal have et basalt kendskab til de forskellige 

plastiktyper, hvis kvaliteten af genanvendt plast skal være så brugbar som muligt.  

Derudover har man fundet ud af, at oxo-nedbrydeligt plastik hurtigt bliver hurtigt nedbrudt 

– som ikke er til den miljømæssige fordel. Den nedbrydes nemlig til mikroplast, hvilket 

skaber bekymring for EU. Derfor er kommissionen nu begyndt at arbejde på, at begrænse 

brugen af oxo-nedbrydeligt plastik (ibid.). 

 

EU vil gå forrest i kampen mod mere genanvendt plastik, og er derfor særlig opmærksom på 

innovationer indenfor plast, som kan nedbrydes i havet – uden at det skader økosystemet og 

miljøet. De har i et innovationsprogram kaldet ’Horizon 2020’ investeret 250 millioner euro 

i udviklingen af alternative råmaterialer. Alle disse tiltag kan ikke blive udført, hvis de 

europæiske virksomheder ikke tager del i dette. EU er afhængige af, at virksomheder vil 
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investere i en grønnere fremtid, og vil vælge at benytte sig af den genanvendte plastik. EU 

har verdens højeste sats indenfor genanvendelse af plastik, og Kommissionen håber at de 

med disse tiltag kan fremme de internationale standarder for at øge industriens tillid til 

genanvendt plast (ibid.). Dertil er det også vigtigt, at man på tværs af landene kan samarbejde 

i forhold til problematikken. Det er alle nationers ansvar at tage del i at rense havene for 

plastik, da man ikke kan bebrejde specifikke lande for det plastik der findes i havene. Idet 

plastik ender i havet, bliver det via havstrømme transporteret forskellige steder hen og 

skyller potentielt op i andre lande.   

Det er derfor nødvendigt at alle lande arbejder sammen for at opsamle plastikken fra havene, 

samt genanvende. EU vil derfor gå forrest, dog er det ligeledes væsentligt at der kan blive 

samarbejdet på tværs af landegrænser, for at dette kan blive en realitet.  

 

6. Analyse 

6.1 Analyse af ‘The Ocean Cleanup’ via TRIN-modellen 

I det kommende afsnit vil vi benytte TRIN-modellen til at analysere teknologien ‘The Ocean 

Cleanup’, hvor der vil være fokus på punkt et, to, fire og seks. Ved at anvende TRIN-modellen 

vil læseren opnå en dybere forståelse for teknologiens artefakter, samt dens funktioner. 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer:  

Som tidligere beskrevet, er formålet med ‘The Ocean Cleanup’ at rense havene fra plastik. 

For at dette kan lykkedes, kræver det at flere artefakter arbejder sammen og dermed 

bidrager til teknologiens formål. Derfor er det nødvendigt at kigge på teknologiens centrale 

mekanismer og processer. ’The Ocean Cleanup’ består ikke af et teknologisk styresystem, 

men er derimod drevet af havstrømme, vind og bølger. For at ’The Ocean Cleanup’ skal 

opfange plastikken, skal den flyde det samme sted hen, som plastikken gør.  

  

De mest centrale mekanismer i denne teknologi er derfor havstrømmen, vinden, bølgerne 

og havankeret. Plastikken flyder med de naturlige havstrømme og derfor er ’The Ocean 

Cleanup’ designet til at gøre det samme. Hvis havankeret ikke var del af teknologien, ville 

’The Ocean Cleanup’ blot drive med plastikken og ikke opfange det. Derfor er havankeret en 
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central mekanisme i teknologien, idet dens formål er at sænke farten på ’The Ocean 

Cleanup’. Ved at sænke farten flyder ’The Ocean Cleanup’ langsommere end plastikken og 

derved flyder plastikken ind i nettet, som teknologien tilbageholder indtil et skib, kommer 

og opsamler plastikken, hvorefter det sejler væk. 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter:  

I ‘The Ocean Cleanup’ findes der mange forskellige delelementer, der samarbejder om at 

opfylde en formindskelse af plastik i havene. For at få opfyldt teknologiens formål anvendes 

der på nuværende tidspunkt et 600 meter lang ponton, som danner et stort ’C’. Denne skal 

forestille at være en imiteret kystlinje, da det ofte er plastik fra havet der skyller op.  

 

 

  

 

Indenfor den 600 meter store ponton, er der en mindre og mere smidig bøje. Denne bøje 

består af en kæde mindre bøjer, med et tilhørende net fastsat til sig.  

  
Derudover består teknologien af flere elementer, som har hver deres funktion. Det er 

solceller, lys, kamera, sensorer, satellitantenner, lanterner, radarreflekser, 

navigationssignaler, Global Positioning System (GPS) og antikollisions-fyr. Alle disse 

artefakter er en del af et teknologisk system, som vil blive udfoldet i det næste afsnit, trin 4.  

Foto: The Ocean Cleanup 
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Trin 4: Teknologiske systemer  

‘The Ocean Cleanup’ er en del af et større teknologisk system. Hvis man først og fremmest 

kigger på de enkelte artefakter der indgår, består de oftest af flere delelementer. Man kan 

derfor sige, at alle teknologiske artefakter er mere eller mindre et teknologisk system. Som 

tidligere beskrevet kræver det, at de teknologiske elementer samarbejder for at fungere. 

Som tidligere beskrevet, består ’The Ocean Cleanup’ af flere forskellige artefakter, som 

tilsammen er en del af et teknologisk system.  

  

Når plastik ender i havet, skyller det enten op ved en kyst, eller bliver transporteret ud i 

havet via havstrømme. På grund af havstrømmene, samles alt plastikken fem forskellige 

steder ude i oceanet. Hvoraf den største plastiksuppe eller plastik ø, findes i det Nordlige 

Stillehav, med 96.400 ton plastik (Gyldendal I Naturgeografiportalen, u.d.). ‘The Ocean 

Cleanup’ benytter sig derfor af havstrømme, for at opsamle plastikken. 

  
Boyan Slats ide går ud på at udnytte disse havstrømme, vinden og bølgerne, som bruges som 

drivkræfter for hans teknologiske artefakt ’The Ocean Cleanup’. Ved at benytte naturens 

kræfter, flyder ‘The Ocean Cleanup’ det samme sted hen som plastikken gør. Dog skal ‘The 

Ocean Cleanup’ flyde langsommere end selve plastikken, for at kunne opsamle det. Dette 

gøres ved hjælp af havankeret (5 - The Ocean Cleanup, 2019). 

 

Først skal ’The Ocean Cleanup’ transporteres ud i havet ved hjælp af skibskraft. Vedhæftet 

til skibet er ’The Ocean Cleanup’, som flyder i en lang linje, indtil den når sin ønskede 

lokalitet. Herefter løsner skibet snoren, som ’The Ocean Cleanup’ sidder fast til, mens en 

sekundær båd har fokus på den anden ende af ’The Ocean Cleanup’. Havankeret bliver 

monteret fast på hver ende af bøjen, hvorefter det bliver sluppet løs i havet. 

 

 

2. 
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Først og fremmest handler det om at 

skabe en kystlinje, hvor der i 

virkeligheden ikke findes nogen. Det 

gør man ved hjælp af en 600 meter 

langt og 1,20 meter i diameteren 

flydende ponton, som danner et 'C'-

form (1).   Ovenpå den flydende ponton 

er der monteret solcelledrevet lys, 

kamera, sensorer og satellitantenner. 

Via satellitantennerne er man hele 

tiden bevidst om, hvor ‘The Ocean 

Cleanup’ befinder sig, samt kan holde 

sig opdateret på ydelsesdata (The 

Ocean Cleanup. Technology Explained 

System 001. u.d). I tilfælde af at der 

kommer andre fartøjer, vil alle 

fremtidige systemer være udstyret 

med lanterner, radarreflekser, 

navigationssignaler, GPS og 

antikollisions-fyr (ibid.).  

Systemets Automatic Identification System (AIS) vil kontinuerligt udsende placeringen af 

’The Ocean Cleanup’, som vil fremkomme på andre fartøjers GPS. 

  

Indenfor den 600 meter store selvskabte kystlinje, er der en anden flydende bøje, som består 

af tre mindre bøjer, hvor hver har en diameter på 32 cm (2). Under denne flydende bøje, 

sidder et tre meter dybt net monteret fast. Dette har til formål at forhindre plastikken i at 

flyde både under og over, grundet den store flydende bøje. Nettet er designet således, at der 

ikke er nogle dyr der kommer i karambolage og bliver fanget, da det skaber et nedadgående 

flow, som fiskene svømmer efter.  

 

  

Foto: The Ocean Cleanup 

1. 

2. 

3. 
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Havankeret sidder fast, og er forbundet til hver ende af det c-formede flydende bøje (3). 

Havankeret ligner en faldskærm med en diameter på 20 meter, dog bare under vandet. 

Denne er designet, for at få bøjen til at flyde langsommere end plastikken, og derved kunne 

fastholde og opsamle det (5 - The Ocean Cleanup, 2019). Periodevis kommer der et skib, som 

fungerer ligesom skraldebilen, bare for havet. Skibet samler den koncentrerede plastik op, 

og sejler det væk fra havet (The Ocean Cleanup. Technology Explained System 001. u.d). 

Herefter er det meningen, at plastikken skal genanvendes og at der laves nye produkter ud 

af dette. Dette er dog stadig et igangværende projekt, og der er derfor endnu ikke genanvendt 

nogle produkter af den opsamlede plastik. 

  

’The Ocean Cleanup’ består dermed af flere forskellige artefakter, som tilsammen udgør et 

teknologisk system. For at teknologien kan opsamle plastikken, skal alle disse elementer 

være til stede og udføre deres individuelle formål.  

  

Trin 6: Teknologier som innovation 

I vores tid er nye bæredygtige tiltag i høj kurs. EU har lavet en ny lovgivning der træder i 

kraft fra 2030, med fokus på mere genanvendelse af plastik – og allerede fra 2021 bliver flere 

plastikprodukter forbudt i EU. Teknologier som kan være behjælpelige til at fjerne plastik 

fra havene og sende det til genanvendelse, følger i den grad EU’s vision om en mere 

bæredygtig fremtid indenfor plastområdet. Hvis EU’s plan om, at gøre genanvendt plastik 

mere attraktivt for virksomheder og forbrugere, kan det øge forespørgslen på genanvendt 

plastik. Dette kan især medvirke til at ’The Ocean Cleanup’ kan skalere, hvis virksomheder 

og forbrugere ser potentiale og værdi i, at brande deres produkt som bæredygtigt. En stor 

drivkraft for ’The Ocean Cleanup’ vil dermed være, at den bæredygtige branding medfører, 

at det bliver mere attraktivt at genanvende plastik, som forbrugerne ligeledes ser et større 

potentiale i.  

  

Ligeledes findes der dog også nogle barrierer for teknologiens udbredelse. Teknologien er 

stadig under en igangværende designproces, og man kender derfor ikke til teknologiens 

fulde kapacitet. Vi kender desuden heller ikke til hvordan og hvor meget teknologien kan 
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opsamle, samt hvor meget der kan blive genanvendt. Som tidligere nævnt, kan model 001/B 

kun beholde det opsamlede plastik i dage, måske måneder. Men for at det økonomisk skal 

kunne løbe rundt, skal ‘The Ocean Cleanup’ kunne holde på plastikken i måneder eller år. 

Desuden er omkostningerne af genanvendt plastik fra havet dyrere end at genanvende 

plastikken der findes på landjorden. Lige så vel, som det kan være en drivkraft for 

virksomheder at promovere deres produkter som genanvendt, kan det ligeledes være en 

barriere.  Desto højere omkostningerne er ved genanvendt havplast, desto dyrere bliver 

produkterne. Dette kræver, at både virksomheder og forbrugere er villige til at betale mere 

for at købe produktet, da det støtter et godt formål.  

 

6.2 Analyse  

Inden rapportskrivningen begyndte, diskuterede vi som gruppe, hvilke metoder der kunne 

være essentielle at benytte i projektet. Her var der enighed om at anvende den kvalitative 

metode, hvor vi ønskede at interviewe en ekspert indenfor plastområdet. Først og fremmest 

tog vi kontakt til ‘The Ocean Cleanup’, da det er vores udvalgte teknologi og bærende element 

i rapporten. Det viste sig dog, at hverken Boyan Slat eller andre eksperter fra organisationen 

havde mulighed for at stille op til et interview. Vi tog derfor efterfølgende kontakt til flere 

virksomheder og organisationer, som arbejder med plastik. Her fik vi en tilbagemelding fra 

Plastindustrien, som gerne ville hjælpe os. Plastindustrien er en brancheorganisation for 

plastvirksomheder i Danmark. De skriver blandt andet på deres hjemmeside, at plast er en 

værdifuld ressource med masser af fantastiske muligheder. Deres formål er blandt andet at 

informere hvordan plasten skal håndteres, idet det kan bidrage til at løse nuværende og 

fremtidige samfundsudfordringer (2 - Plastindustrien, u.d.) 

 

”At sikre danske plastvirksomheder optimale rammer for succes og tage ansvar for den 

verden, vi er en del af (Plastindustrien, u.d.)” 

 

Dernæst fik vi lavet et interview med Yannick Kofoed Drejer, som er miljøstudent i 

Plastindustrien. Yannick er stadig under uddannelse og studerer Bæredygtigt Design på 

Aalborg Universitet. 
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6.2.1 Design af plastik 

Udviklingen af et nyt plastikprodukt og hvordan det designes, kan medvirke til flere 

fremtidige problemer. Nye plastprodukter bliver designet ud fra fabrikkens- eller 

virksomhedens ønske. Dette betyder ofte, at flere materialer af plast blandes sammen, som 

senere vil have konsekvenser for genanvendelsesprocessen. Derfor fremhæver EU’s 

plastikstrategi blandt andet, at der skal laves nye ændringer på dette område. Her skal man 

have en større forståelse for de forskellige plastprodukter, samt alle andre produkter der 

kan genanvendes. Fabrikker og virksomheder skal informeres og kende til produktets 

indhold, idet de kan indeholde farlige kemikalier. På den måde kan de fjerne de skadelige 

elementer før produktet sendes til genanvendelsesanlæggene. Dette bliver ligeledes uddybet 

af Yannick under interviewet. 

 

” (…) og den anden del der er rigtig vigtig er, at vi også skal revurdere måden vi designer 

plastprodukter på, fordi lige nu, der sker det ofte, at man mikser materialer, når du laver et 

plastprodukt, altså hvis man f.eks. kigger på en plastikflaske, den indeholder jo typisk selve 

plasten, som er et materiale, og så har du proppen, som er et andet materiale” 

 

Her påpeger Yannick selv, at det er nødvendigt at kigge på hvordan forskellige 

plastprodukter designes. Dette skyldes, at det har en væsentlig betydning for, om hvorvidt 

produktet kan genanvendes. Yannick uddyber yderligere, at blandede plastprodukter oftest 

har forskellige smeltepunkter, som kan besværliggøre fremstillingen af et nyt produkt. Det 

øger nemlig risikoen for at det genanvendte produkt ikke opnår den ønskede kvalitet – som 

dermed gør det umuligt at bruge igen. 

Design af plastik er ligeledes en af de fokuspunkter der indgår i Ellen MacArthur Foundation 

omkring cirkulær økonomi. Idet man minimerer brugen af materialer i et produkt, vil det 

under genanvendelsesprocessen være lettere at adskille, som dermed også gør det lettere at 

designe et nyt produkt i den ønskede kvalitet. På den måde vil det genanvendte produkt 

komme hurtigere ud på markedet igen, og medvirke til store besparelser fremadrettet – både 
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økonomisk og miljømæssigt.  Dog er det stadig et udbredt problem, at flere plastprodukter 

bliver designet med forskellige materialer. 

 

”Men der er jo sindssygt mange plastikprodukter, hvor man ikke forstår, hvorfor man har 

designet dem med to forskellige typer af plast, da man sagtens vil kunne lave en plastikflaske i 

det samme materiale hele vejen igennem. Altså der er ikke nogen grund til det, det er typisk 

bare fordi man altid har gjort det, eller også er det lidt billigere, men der er ikke som sådan 

nogen forbrugermæssig grund til, at du har lavet mange plastprodukter i forskellige 

plasttyper”   

 

I ovenstående citat påpeger Yannick, at der ikke er et bestemt grundlag for at flere 

plastprodukter bliver produceret med forskellige materialer, da det blot er billigere 

økonomisk. Denne fremgangsmåde medfører til, at man økonomisk gør brug af den lineære 

model. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvordan man kan forbedre, samt udnytte designet 

på plastikken bedst muligt for at det kan indgå i den cirkulære økonomi. 

 

6.2.3 Sortering 

Sortering er en essentiel del af genanvendelsesprocessen, da det giver markant forbedrede 

muligheder for at øge den bæredygtige produktion i samfundet. Sortering er stadigvæk et 

relativt nyt område, som år efter år forbedres, hvoraf der udtænkes og implementeres nye 

tiltag i den almene borgers hverdag – eksempelvis biospande i private hjem.  

 

I processen skal der tages højde for borgerne i samfundet, idet de er bindeleddet mellem 

teori og praksis. Dette betyder, at desto nemmere og mere tilgængeligt det er for borgerne 

at sortere, desto mere tilbøjelige er de ligeledes til at efterleve tiltagenes formål. Yannicks 

citat understøtter dette:  

 

”Det er klart, at hvis vi skal til at sortere i 30 forskellige plasttyper, så fungerer det jo heller 

ikke. Det er noget med at finde en middelvej, som giver mening, og der er vores forslag at man 

sorterer i hård - og blød plast til at starte med, for det kan forbrugerne godt forholde sig til”  
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Det må erkendes at borgerne er en central del af sorteringsprocessen, og at der dermed skal 

tages højde for deres præferencer og krav, hvis der ønskes en succesfuld implementering af 

tiltaget.  

 

Selvom der er en klar og tydelig klima- og miljømæssig fordel ved genanvendelse, er der 

ligeledes nogle væsentlige udfordringer. Som producent skal tage højde for i forhold til 

genanvendte produkter, herunder blandingsmaterialer, kvalitet samt økonomi.  

 

Blandingsmaterialer er ikke brugbare i forhold til produktionen, da størstedelen er 

ubrugeligt og atter havner som affald. Der er behov for ensartede materialer som muligt, da 

det er med til at formindske brugen af nye plastmaterialer. Til dette er sortering blandt 

borgerne væsentligt, da det både reducerer det manuelle sorteringsarbejde, samt det 

tilhørende tidsforbrug. Her udtaler Yannick følgende:  

 

"Det er også derfor, at det er skide interessant, som man netop også har meldt ud som et 

politisk forslag, at man skal ensarte affaldssortering i alle kommuner i Danmark. For sådan 

som det er lige nu, så er det jo faktisk kommunalt bestemt hvordan man sorterer, og det er 

skide dumt for hvordan vi snakker om genanvendelse på, da det betyder, at produkterne 

dermed blandes sammen” (Bilag 1, s. 5). 

 

Blandingsmaterialer er dermed med til at forringe plastikkens oprindelige kvalitet, idet 

materialer bliver beskadiget af hinanden. Kvaliteten skal forblive den samme og i værste 

tilfælde, skal ændringerne være så minimale, at de ikke forårsager et reduceret 

kundesegment for producenten. Yannick udtaler:  

 

”Hvad man typisk hører af modargument er, at man får en kvalitet på et produkt, som er dét 

dårligere, så hvis man vil have at folk skal betale for dette, kræver det en form for brandings 

værdi i produktet, hvor det skal gøres unikt, så det kan sælges desto dyrere”   

 

Kvaliteten er her altafgørende for, hvordan genanvendelsesprocessen kommer til at forløbe.  

 



S2024791720 

 40 

For at borgerne skal have lyst til at sortere, skal der være en form for gevinst at hente for 

dem, eksempelvis økonomisk. Her kan der tages udgangspunkt i det nuværende pantsystem, 

som har mange fordele, heriblandt økonomiske, miljømæssige og oprydningsmæssige. 

Denne tilgang kan overføres til pant på plastik, så der i stedet for pantsamlere kommer 

plastsamlere, hvis formål vil være at skabe bæredygtighed gennem et økonomisk aspekt. 

Yannick udtaler følgende:  

 

”Altså det er faktisk noget som mange virksomheder kigger på, og lader sig inspirere af i 

forhold til hele pantsystemet, for det er jo lige præcis et godt eksempel på et veletableret 

system, som fungerer, og hvor man har opnået en genanvendelsesprocent der ligger højt, altså 

95% af glasflasker bliver jo genanvendt igen”.  

 

På denne måde skabes der motivation for borgerne, hvorefter man anvender information og 

viden til at oplyse problematikken, for at plastikken ikke bliver brugt på en uhensigtsmæssig 

måde. 

 

 Et andet økonomisk perspektiv er her, at nyt plastikmateriale er billigere at producere i 

forhold til genanvendelsesplastik. Yannick understøtter følgende:  

 

”Her er det især sorterings – og renseprocessen, som plast går igennem når det skal 

genanvendes, da det økonomisk set er meget omkostningsfyldt”  

  

Her er producenterne langt mere tilbøjelige til at anvende ny plastik, da det ikke er 

omkostningsfyldt som genanvendelsesplastik. Disse udfordringer kan i mere eller mindre 

grad forbedres gennem lovgivning og reguleringer, idet disse er med til at skabe både direkte 

og indirekte regler, normer og værdier blandt borgerne i samfundet. 

 

6.3 Hvad skal der til for at komme fra ide til handling? 

I dette afsnit ønsker projektgruppen, igennem roadmappen nedenfor, at visualisere en 

handleplan for, hvordan man kan opnå ønskescenariet i forhold til plastindustrien i EU. Man 

ønsker at gøre den mere bæredygtig, ved at fjerne plasten i havet, samt sørge for at den kan 
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indgå i den cirkulære økonomi. Her er der mange faktorer der spiller ind, hvis målet skal 

realiseres. Nedenfor vil punkterne i roadmappen blive gennemgået og uddybet, for at 

begrunde projektgruppens valg af relevante punkter. 

Figur 3 
 

6.3.1 Lovgivning 
Med en lovgivning der er rettet mod et grønt/klimavenligt/miljøvenligt samfund, kan det 

dominerende regime fastsætte nogle nye normer, værdier og traditioner blandt borgerne. 

Målet er at skabe nye langsigtede rutiner for borgerne, herunder så der skabes en bevidsthed 

på området samt en tilhørerende ageren ud fra den. Dette er noget der som regel tager tid, 

da der kan forekomme uoverensstemmelser overfor det ændrede og ukendte. 

Det er de politiske aktører der fastsætter disse forbud, regler samt love indenfor området, 

og herved kan ændre regimerne. Da man ikke kan fjerne plastik fra havene fra den ene dag 

til den anden, er man nødsaget til at gå ind som politisk aktør og tage affære, lave nye regler, 
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indføre nye tiltag og love. Overordnet set ændre på regimerne i de sociotekniske 

systemer. Ligeledes kan virksomhederne være med til at ændre regimerne, hvis de vælger 

at støtte op om de nye tiltag, følger de nye love og generelt er positive omkring de 

ændringer, som forekommer på baggrund af plastikstrategien. 

 

L1: Afgift på plastik 

Ved at fjerne afgiften på bæredygtig plastik gøres det mere attraktivt for virksomheder at 

anvende denne type plast i stedet for den konventionelle plast, hvor afgiften i år 2020 er 

blevet tredoblet (Dansk Erhverv, 2019). Der er blevet opnået positive resultater indenfor 

bilindustrien, hvor afgifter på el-biler blev fjernet. 

 

‘’...eksempelvis i forhold til elbiler, da de lige kom ud på markedet. Altså at man simpelthen 

fjerner afgifter på elbiler, her for at gøre det mere lukrativt for forbrugere at købe en elbil 

fremfor en benzinbil. Så der er jo muligheder nok, da man også vil kunne gøre det med plast, 

hvor man eksempelvis kan begynde at sige, at der vil komme 20% afgift på 

plastvirksomheder, som kun benytter nyt materiale, hvorimod det ikke vil være tilfældet for de 

virksomheder der genanvender” 

 

I ovenstående citat kommer Yannick ind på eksemplet med elbilerne. Han siger ligeledes at 

man ville kunne regulere afgiften for plastvirksomheder, som kun anvender ny produceret 

plastik og ikke genanvendt plastik. Simpelthen for at gøre det mere attraktivt for 

virksomheder at bruge genanvendt plastik.  

Virksomheder og plastikproducenter kan være med til at ændre regimerne i de 

sociotekniske systemer, hvis de støtter op om de nye tiltag, samt følger de nye love som 

kommer på baggrund af plastikstrategien i EU.  

 

L2: Udfase bestemte typer plastik 

Efter år 2025, er der ifølge roadmappen blevet forsket i mere bæredygtige alternativer til 

konventionel plastik. Generelt er der et stort ønske om at udfase de fossile brændsler, 

herunder olie, som findes i konventionel plastik. Når der er kommet andre alternativer på 

markedet og hvis disse alternativer betaler sig bedre økonomisk - grundet afgiften er blevet 
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fjernet - vil efterspørgslen på den bæredygtige plastik stige.  Man vil derfor kunne udfase 

den konventionelle plastik, da der ikke længere er efterspørgsel, udbud eller behov for den.   

 

6.3.2 Information 

Der skal udarbejdes mere tilgængelig information vedrørende emnet til borgerne i 

samfundet, herunder så de kan få en forståelse og viden for området. Disse informationer 

kan udbredes gennem forskellige tiltag, eksempelvis gennem arrangementer, kurser, aviser 

eller digital post. Det er væsentligt at anvende forskelligartede kanaler til dette, da 

informationerne skal kunne komme ud til så mange borgere som muligt. Overordnet set, er 

det essentielt, at borgerne får mulighed for at tilegne sig viden og indsigt i vores 

handlingsplan for fremtiden, idet de er bindeleddet mellem ide og handling. 

 

I1: Oplysningskampagne 

En oplysningskampagne kan være med til at informere borgere om, hvilke problemer der 

kan være ved nedbrydelse af plastik i naturen, samt hvordan mikro-plastikken 

kan risikere at ende i vores fødevarer, eksempelvis i form af kød. Ligeledes kan 

oplysningskampagnen give en forståelse for, hvordan det ser ud i andre lande, eksempelvis 

i Asien eller Afrika. Hvis vi ikke handler på problemet nu, så kan scenarierne fra Asien og 

Afrika blive en realitet i Europa.   

 

I2: Adfærdsændring 

Igennem oplysningskampagnen er ønsket, at forbrugerne vil tænke og blive mere bevidste 

over, hvordan de håndterer plastaffald. Motivationen for at sortere og købe produkter af 

genanvendt plastik, vil forhåbentligt fremmes og føre til at forbrugerne tænker mere over 

deres handlinger.    

 

6.3.3 Sortering 

Med forskningen kan der udarbejdes et bedre sorteringssystem, hvor størstedelen af 

plastikken kan genbruges og dermed genanvendes i menneskers hverdag - eksempelvis i 

forhold til indpakning af produkter. Der skal satses på en bæredygtig produktion, hvor ny 
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plastik ikke anvendes. Derfor er sorteringssystemet en væsentlig faktor for, at dette kan blive 

en realitet. 

 

S1: Pantsystem på plastik 

Projektgruppen snakkede med Yannick fra Plastindustrien om at indføre et pantsystem på 

plastik, som minder om det vi kender på plastikflasker og metaldåser. Her kommer 90% af 

alle plastikflasker og dåser ind i systemet igen (Dansk Retur System, u.d.) 

Dette kan fremme motivationen hos forbrugerne til at sortere plastik, da der er en 

økonomisk gevinst ved at returnere dette.  

Som et udspring af ovenstående, kan man formode at, ligesom der findes pantsamlere, vil 

der komme plastiksamlere. Etikken i dette kan selvfølgelig diskuteres, da der både findes 

fordele og ulemper ved tiltaget.   

 

6.3.4 Genanvendelse 

Der skal forskes mere i, hvordan man på bedst og mest økonomisk vis, kan genanvende 

plastik og gøre markedet for genanvendt plastik mere attraktivt. Som tidligere nævnt i 

afsnit 6.4.1, skal der kigges på hvordan EU kan spille ind på at lave en efterspørgsel på at få 

plasten tilbage. Reguleres der på afgifterne på de forskellige plasttyper, kan det potentielt 

føre til at bæredygtig plastik bliver attraktivt for virksomheder.   

 

6.3.5 Teknologi 

Der skal videreudvikles på allerede eksisterende teknologier, såsom ‘The Ocean Cleanup’, og 

der skal udvikles flere teknologier indenfor området. For eksempel påpeger Yannick 

ulempen ved, at ’The Ocean Cleanup’ ikke fjerner plastik længere end tre meter ned fra 

havoverfladen, idet der også er et problem med at plastikken ligger på 

havbunden. Teknologierne skal inddrages i den fremtidige handlingsplan for at fjerne 

plastik i havet.  

 

T1: Sorteringsprocesser 

På nuværende tidspunkt, som Yannick nævner i interviewet, sker meget plastiksortering 

manuelt, hvilket er en tidskrævende proces. Dette hænger sammen med at sortering af 
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plastik bør optimeres. For at minimere den manuelle proces, burde man derfor kigge på 

genanvendelsesanlæggene og undersøge hvilke forbedringer og optimeringer der kan 

foretages.  

 

T2: Nye teknologier 

Der skal udvikles nye og mere målrettet teknologier til fjernelse af plastik i havene. Dette 

skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes teknologier, som fokuserer på at opsamle 

plastikken på havbunden – trods for at det udgør den største procent af, hvor plasten findes 

i havet.  

 

6.3.6 Forskning 

Der skal stilles endnu flere ressourcer til rådighed for forskningen, herunder så 

der kan skabes nye og forbedrede muligheder for dybdegående forskning. Dette er med til at 

forstærke de nuværende informationer, som styrker borgernes viden 

indenfor området. Forskningen vil give et solidt grundlag for udarbejdelsen af den 

fremtidige handlingsplan, da der dermed allerede er fundet belæg og understøttelse for 

dette. Visionen kan heraf nemmere udfoldes i praksis. 

 

 

F1: Bæredygtige plasttyper/produkter 

Der skal forskes mere i, hvilke typer plastik der er mest bæredygtige at anvende - både 

økonomisk set, men også miljømæssigt. Idet disse nye bæredygtige plastiktyper indtager 

markedet, kan det medvirke til at formindske efterspørgslen på konventionel plastik og 

derved blive udfaset delvist eller fuldstændigt.  
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7. Diskussion 

 

7.1 Er ’The Ocean Cleanup’ den rette teknologi til at fjerne plastik fra havet? 

Vi oplever, at problematikken med plastik i havet fylder mere og mere i vores dagligdag – og 

det er et problem der tages meget alvorligt, særligt i EU. Flere teknologier bliver udviklet for 

at fjerne og opsamle plastikken, dog må man vurdere om det er tilstrækkeligt for at komme 

problemet til livs. Derfor er det nødvendigt at undersøge og diskutere effektiviteten af ’The 

Ocean Cleanup’ og dens tilstand til at udføre denne opgave. 

  

’The Ocean Cleanup’ er stadig i gang med en designproces, og er derfor ikke færdigudviklet. 

Grundet dette, vides der ikke til teknologiens fulde kapacitet, dog kender vi til formålet af 

‘The Ocean Cleanup’, som er at fjerne 50% af plastikøen i det Nordlige Stillehav. Dette er dog 

lettere sagt end gjort. Som tidligere beskrevet viste det sig, at ‘The Ocean Cleanup’ kæmpede 

med flere problemer undervejs – såsom at det opsamlede plastik flød tilbage til havet, 

hastigheden og grundet havstrømme og vind, knækkede en større del af kystlinjen (Becker, 

2019). 

Ligeledes uddyber Yannick under interviewet, at ‘The Ocean Cleanup’ er starten på et godt 

initiativ til at bekæmpe problemet med plastik i havet. Han mener dog ikke, at ‘The Ocean 

Cleanup’ er løsningen. 

  

”Det er jo klart, det er ikke en teknologi der er holdbar i forhold til at indsamle alt plastik i 

havet, men den gør jo noget ikke. Vi bliver også nødt til at starte et eller andet sted, det er 

umuligt at forestille sig en teknologi som kan indsamler alt plast der ligger i havet. Vi har jo 

brug for at udvikle forskellige teknologier, og vi bliver også nødt til bare at være idealistiske 

og sige, vi tager det lidt som det kommer og prøver nogle ting af, og hvis det virker, så virker 

det. Der er ikke tid til at vi bare skal udvikle og forske og lave hundredevis af testprojekter 

inden vi prøver det af, så er løbet næsten kørt”. 

 

Man må dog erkende, at på nuværende tidspunkt er ‘The Ocean Cleanup’ blot et værktøj i 

kampen mod plastik i havet. Dette skyldes blandt andet, at teknologien består af et tre meter 
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dybt net, som opsamler plastikken i havoverfladen. Dog har forskning påvist, at 8,5 millioner 

tons plastik falder til bunds hvert år, og dette problem kan derfor ikke løses af The Ocean 

Cleanup (Ocean Portal Team - reviewed by Dr. Jenna Jambeck, 2018). Ligeledes giver Yannick 

udtryk for det samme. 

 

” (…) men det der er videnskabeligt og hold i er jo at plasten typisk synker ned, fordi det typisk 

har noget masse og volume – langt størstedelen af plasten ligger ikke i havoverfladen”. 

 

På den anden side kan man dog sige, at selvom ’The Ocean Cleanup’ ikke er færdigudviklet 

og ikke kan løse hele problematikken med plast i havet, kan den visualisere hvor alvorligt 

problemet står til. Dette kan medvirke til, at forbrugerne bliver motiveret til at ændre deres 

adfærd. Boyan Slat udtaler selv, at teknologien aldrig har været udtænkt til at være løsningen 

på problemet: “We have never stated that we are the one and only solution to the marine plastic 

pollution problem.” (Becker, 2019). Hensigten med denne teknologi har selvfølgelig været at 

fjerne og opsamle en del af plastikken i havet, dog er det lige så vigtigt, at forbrugerne gøres 

mere bevidste om problematikken af dette. 

 

“it’s giving the world a reason to change its relationship with plastic. By extracting the plastic 

that’s in the oceans, and showing the mountains of plastic that enter port on the back of a 

vessel, we bring the problem close to home and making the problem very visible.” – Boyan 

Slat, The Ocean Cleanup (ibid.). 

 

 

Dog er Slat enig i, at det ikke kun er nødvendigt at designe nye teknologier, men problemet 

skal ligeledes løses ved at ændre forbrugernes syn på plastik.”There’s more that needs to be 

done, like reducing the amount of waste that ends up in the ocean, which again can be related 

to having to change the entire way we deal with plastic globally.” – Boyan Slat, The Ocean 

Cleanup (ibid.). 

  

Idet ‘The Ocean Cleanup’ skulle medvirke til at gøre forbrugerne mere bevidste om 

problemet med plastik i havene, kan det tænkes at nye teknologier bliver designet til at rense 
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havbunden. I mange år har man oplevet, at flere koralrev forsvinder grundet de stigende 

havtemperaturer, dog er plastikken medvirkende til at gøre problemet værre (2 - WWF, 

2019). Flere koralrev som er beskrevet på De Forenede Nationers verdensarvsliste, er tæt 

på udryddelse - og dette kan påvirke en hel branche, nemlig turistindustrien. Verdens største 

sammenhængende koralrev ‘The Great Barrier Reef’ i Australien, er en attraktiv 

turistattraktion og en økonomisk indtægt. Fremtidsmæssigt kan dette dog medvirke til store 

konsekvenser for Australien, idet flere koraler forsvinder og ødelægges grundet samspillet 

af global opvarmning og plastikforurening (Behrendt , 2018). 

   
’The Ocean Cleanup’ er derfor muligvis ikke den bedste teknologi til at fjerne plastik fra havet 

på nuværende tidspunkt, men den er bedre end ingenting. Hvis teknologien fremadrettet 

kan medvirke til at gøre verdensbefolkningen mere bevidste om det stigende problem med 

plast i havet, og ændre forbrugernes adfærd den vej igennem, er dette bedre, end at fortsætte 

livet uændret. Dog er det største problem, at plastik findes på havbunden – og ikke i 

havoverfladen. Derfor kan det tænkes – og er mere eller mindre nødvendigt – at der i 

fremtiden bliver designet og udviklet nye teknologier, der har til formål at fjerne plast fra 

havbunden.  

 

7.2 Er problemet plastik, eller er vi mennesker problemet?  

Når et plastikprodukt har opnået sin sidste brugsdato, skal det håndteres således, at det kan 

genanvendes, for at ingen ressourcer bliver beskadiget eller ender som affald. I det 

senmoderne samfund findes plastik overalt, og det bliver brugt til mange forskelligartede 

formål – herunder emballage, skønhedsprodukter og legetøj. Hvilket ligeledes betyder, at der 

bliver skabt et uhensigtsmæssigt forbrug af plastik i hverdagen (Plastic Change, u.d.). Her 

udtaler Yannick følgende:  

 

”Der findes mange plastingeniører, som har en lidt anden holdning til det, og som bare synes, 

at vi skal gå væk fra plast og at det skal forbydes. Jeg synes det hurtigt bliver nuanceret, fordi 

vi alle sammen kan se plast i naturen, som er lidt noget lort, men er det så bare plastens skyld 

eller er det rent faktisk os, som ikke kan finde ud af at håndtere den plast, som vi selv 

producerer? Det er altid en vinkel, som man skal huske at have med”. 
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I bund og grund kan de fleste borgere se konsekvenserne af plastikkens massive udvidelse 

og påvirkning på klima- og miljøområdet, dog er problemet, at der er store uenigheder om, 

hvordan man skal skabe et mere bæredygtigt samfund, og hvem der i realiteten skal stå i 

spidsen for dette. Her er den konkrete ansvarsholder svær at definere, idet ansvaret bliver 

placeret på to forskellige parter i samfundet, herunder forbrugerne og virksomheder. Så 

hvem skal håndtere plastik efter endt brug, for at der kan skabes et mere bæredygtigt 

samfund? 

 

Ifølge Yannick Kofoed drejers udtalelse i interviewet, findes der mange forskellige 

holdninger til plastikken. Dens anvendelse og den efterfølgende håndtering af plastikken i 

samfundet. Plastikken er en væsentlig del af det senmoderne samfund, men her er der 

uenighed om, hvorvidt det er det massive forbrug eller håndteringen af den endte plastik, 

der er skyld i den negative påvirkning på klima- og miljøområdet. Nogle plastingeniører 

mener, at det er selve plastikken der er problemet og taler for, at den skal forbydes helt. Her 

kan der anvendes alternativer, eksempelvis i form af biobaseret plast, som ikke er 

produceret af olie. Andre mener, at det ikke har noget med selve plastikken at gøre, men 

derimod forbrugernes håndtering af den brugte plastik. 

 

På den ene side kan der argumenteres for, at det er forbrugernes ansvar at håndtere plastik 

efter endt brug, idet de er det essentielle led i forhold til genanvendelsesprocessen. Dette 

indebærer en ordentlig og hensigtsmæssig sorteringsproces, for at materialet ikke bliver 

beskadiget efter endt brug. Bliver sorteringen en rutineret del af borgernes hverdag, kan 

materialerne have en markant længere holdbarhedsdato, som kan genbruges over flere 

omgange. Yannick udtaler her følgende: ”Så en ensartning i forhold til vores sortering er 

sindssyg central, når vi snakker om genanvendelse i høj kvalitet”. 

 

Generelt set er borgerne bindeleddet mellem teori og praksis, da der i princippet kan 

udarbejdes nok så mange nye og forbedrede tiltag. Disse bliver ikke en succes, hvis ikke de 

implementeres på en sådan måde, at de tiltaler og appellerer til borgernes præferencer og 

krav i samfundet. Borgernes tilgang og motivation til sortering af brugt plastik er essentiel, 
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for hvor og hvordan plastikken ender (Drejer. Y. K. Bilag 1. Interview. Maj 2020). Læres der 

at tages god hånd om plastikken, kan det være med til at minimere chancerne for, at det 

ender ude i havet og dermed forurener klima- og miljøområdet. 

 

Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved forbrugernes ansvar, da hele ansvaret ikke blot ligger 

på dem. På den anden side, har virksomhedernes producenter en stor del af det samlede 

ansvar, da de gennem deres forskelligartede produkter, fremtvinger brugen af plastik i 

samfundet. Der kan selvfølgelig anvendes alternativer til produktionen, men her er der nogle 

ulemper for virksomheden, eksempelvis er det dyrere at anvende genbrugt plastik fremfor 

nyt. Yannick udtaler følgende:  

 

“Det er det desværre, i hvert fald som det er lige nu. Det svære med genanvendelse er jo, at det 

økologisk set ikke er det bedste alternativ, når vi snakker om en lav pris. Genanvendt plast er 

principielt nærmest altid dyrere end ny plast, og det er der forskellige årsager til”. 

  

Her kan der komme forskellige tiltag for, at det ligeledes bliver mere fordelagtigt for 

virksomheder at bruge genanvendt plastik fremfor nyt, herunder så det giver en økonomisk 

fordel. Her er det essentielt at kigge på lovgivning og reguleringer, idet disse kan være 

behjælpelige til at skabe netop dette.  

 

Overordnet må man erkende at der ikke kan arbejdes isoleret set på konsekvensen af 

plastikkens håndtering, da der er behov for et samarbejde mellem forbrugerne og 

producenterne i virksomhederne. Hvis der ikke skabes en proces, hvor begge parter arbejder 

mod et mere bæredygtigt samfund, kan dette ikke lykkes og blive til en realitet. Det kræver 

at begge parter tager ansvar for deres interne del af problemet, og så vidt muligt prøver på, 

at arbejde hen imod en løsning, der har en minimal og reduceret negativ påvirkning på klima- 

og miljøområdet.  
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8. Konklusion  

Formålet med dette projekt er at undersøge hvordan et teknologisk system, som ’The Ocean 

Cleanup’ kan medvirke til at formindske plastik i havene, samt hvilke tiltag der skal til, for at 

gøre plastikindustrien mere miljøvenlig. For at kunne besvare denne problemstilling har det 

været nødvendigt at undersøge, hvordan ‘The Ocean Cleanup’ er designet, samt dens 

funktionalitet i praksis. Til trods for at alle punkter i TRIN-modellen ikke blev anvendt, har 

modellen medført til en større og en mere dybdegående forståelse af ‘The Ocean Cleanup’. 

TRIN-modellen giver et indblik i, hvilke artefakter der er væsentlige og afgørende for dens 

formål, sammenhængen mellem de forskellige delelementer, samt det teknologiske system 

det indgår i. Punkterne i TRIN-modellen komplementerer hinanden, idet analysen af 

teknologien vil medvirke til, at læseren i en vis grad har dannet en forståelse for, hvordan 

‘The Ocean Cleanup’ fungerer. Dog har TRIN-modellen, samt litteratur påvist, at ‘The Ocean 

Cleanup’ stadigvæk står overfor nogle designmæssige udfordringer, eksempelvis at den ikke 

holder på plastikken optimalt. Teknologien er på nuværende tidspunkt et fremtidigt værktøj 

i kampen mod plastik i havet, dog kan den ikke klare problemet isoleret set. Dette skyldes, 

at langt størstedelen, herunder cirka 8,5 millioner tons hvert år, falder til bunds hvert år. 

Dette problem kan derfor ikke løses af ‘The Ocean Cleanup’, da den blot er designet til at 

samle plastik der flyder på havoverfladen. 

På nuværende tidspunkt findes der ikke en teknologi som har fokus på at samle plastikken 

fra havbunden op. Da størstedelen af plastikken findes her, skal der udvikles nye teknologier 

innovationer, som er målrettet på opsamlingen af plastik på havbunden, herunder for at det 

vil blive en realitet at rydde havene. 

 

I første omgang bør man kigge på, hvordan problemet opstår, altså at plastikken i første 

omgang fejlagtigt ender i havene, da meget af plastikken på nuværende tidspunkt er 

værdiløst og ubrugeligt, efter at det er blevet anvendt en gang. Her skal der kigges på den 

måde, hvorpå plastikken designes på. Som tidligere nævnt blandes forskellige materialer, 

hvilket fører til, at det er svære at genanvende plasten og få den til at indgå i en cirkulær 

økonomi. I denne forbindelse bør ny lovgivning og nye tiltag indføres, for at sikre at 

plastikprodukterne bliver designet således, at det bliver muligt at genanvende dem. 
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EU’s nye plastikstrategi er et stort skridt i denne retning. Deres nye tiltag er verdens største 

satsning på at opfinde flere bæredygtige plasttyper, samt på at gøre 

genanvendelsesprocessen bedre. Deres nye tiltag indebærer blandt andet, at alt 

engangsplast udgår i EU fra 2021. De vil fokusere på, at plasten i fremtiden bliver designet 

således, at det bliver nemmere for forbrugeren at sortere affald, og derved gøre hele 

genanvendelsesprocessen nemmere. Disse tiltag skal medvirke til, at vi i fremtiden oplever, 

at mange flere produkter bliver produceret af genanvendt plastik, og derved indgår i en den 

cirkulære økonomi. 

 

’The Ocean Cleanup’ kan dermed ikke løse problemet isoleret set i forhold til at rense havene 

for plastik, og som Slat selv udtaler, har dette heller ikke være hovedintentionen. Det kræver 

væsentligt mere arbejde, og specielt på forebyggelsesfronten. EU har mulighed for at udføre 

love og reguleringer omkring plastik, og rette fokus på at genanvende plast, men det kræver 

involvering fra flere parter. EU er en rig nation og kan påbegynde startskuddet i kampen mod 

plast i havet, dog er det nødvendigt at hele verden følger i samme spor, og bliver en del af 

dette.  

For at løse eller blot formindske problemet, kræver det at flere lande følger EU’s eksemplar 

med at genanvende mere plast og udarbejde nye retningslinjer, for at forhindre plastikken 

forsvinder ud i havet. Dog må man erkende, at plastikken fortsat findes i havet, og at 

udviklingen af nye teknologier er essentielle og afgørende for fremtiden. 

 

9. Produkt 
 

Vores produkt er et udkast til en oplysningsplakat hvis formål er at visualisere, hvilke tiltag 

der kan være relevante for at formindske plastik i havene. Denne plakat er en letforståelig 

opsummering af de vigtigste pointer i konklusionen. 
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The Ocean Cleanup. Technology Explained System 001. (u.d). (Youtube-klip): 
https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU&fbclid=IwAR3NJXrxBnPN26RmY_db
p-Rl4ZWVNu6eYBNlaV0HJSZBzJdXAGSi_30ye0k Lokaliseret: 27.03.2020.  

 
 
Forelæsninger:  

Christensen, B., Thomas (2019). Forelæsning d. 18.11.2019. Modeller af teknologier, Kursus 

Teknologiske Systemer og Artefakter, Humanistisk-Teknologi Bacheloruddannelse, Roskilde 

Universitet.  

Jelsøe, Erling (2019). Forelæsning d. 13.11.2019. Teknologiers artefakter, Kursus 

Teknologiske Systemer og Artefakter, Humanistisk-Teknologi Bacheloruddannelse, Roskilde 

Universitet.  

Jelsøe, Erling (2019). Forelæsning d. 14.11.2019. Teknologiers utilsigtede effekter, Kursus 

Teknologiske Systemer og Artefakter, Humanistisk-Teknologi Bacheloruddannelse, Roskilde 

Universitet. Egne noter fra forelæsningen.  

Jelsøe, Erling (2019). Forelæsning d. 21.11.2019. Teknologiske systemer, Kursus 

Teknologiske Systemer og Artefakter, Humanistisk-Teknologi Bacheloruddannelse, Roskilde 

Universitet.  

11. Bilag  
 

11.1 Transskription af interview  
Se vedhæftet 
 

11.2 Roadmap  
Se vedhæftet  

https://www.youtube.com/watch?v=QPY7r5nIVQw&fbclid=IwAR0g7wapstb33UFadpyPA4FO3aEH7ALdxz1sxu0pd-n2mOaxxV8h02Qmg-o
https://www.youtube.com/watch?v=QPY7r5nIVQw&fbclid=IwAR0g7wapstb33UFadpyPA4FO3aEH7ALdxz1sxu0pd-n2mOaxxV8h02Qmg-o
https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU&fbclid=IwAR3NJXrxBnPN26RmY_dbp-Rl4ZWVNu6eYBNlaV0HJSZBzJdXAGSi_30ye0k
https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU&fbclid=IwAR3NJXrxBnPN26RmY_dbp-Rl4ZWVNu6eYBNlaV0HJSZBzJdXAGSi_30ye0k
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11.3 Oplysningsplakat  
Se vedhæftet  
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