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Abstract  

The following assignment analysis the need for a “new trash system” with basis in Soft Design 

Science methodology (SDSM) and Coloured cognitive mapping (CCM) we come up 

with possible design solutions on how to make the process of sorting trash more user friendly. For 

the assignment we have conducted multiple interviews with subjects who experience the 

problem firsthand. Our design solutions are also partly based on these qualitive interviews, and the 

feedback they provided.   

 

Resume   

Rapporten omhandler en kortgennemgang af problemet ved manglende skraldesortering, og 

forsøger ved hjælp af eksemplarisk design og konstruktions teori, at komme med løsninger på 

problemet. Der redegøres for design teorier, som bliver taget i brug ved vores forskellige iterationer, 

og til sidst konkludere vi på vores design løsninger.  
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INDLEDNING 

  

Sorteringen af affald i Danmark, foregår i forskellige lag, det er alt fra affald fra private hjem, affald fra 

virksomheder, og affald som fra udlandet.   

I Danmark sorteres affald ud fra flere forskellige forudsætninger, en hovedforudsætning er hypotesen 

om at en reduktion af affald som forbrændes, også vil reducere den samlede Co2 udledning fra 

Danmark.  

Denne tilgang til effektivisering, med henblik på at lempe de konsekvenser, som Danmark i helhed har 

på klodens klima, kaldes grøn udvikling.  

Den grønne udvikling kendetegner sig især ved at skabe nye måder at tilgå allerede kendt teknologi på.  

Sorteringen af affald er som så meget andet i Danmark, også påvirket af den grønne udvikling, som 

landet bestræber sig på at opfylde. Derfor sorteres affald til forskellige funktioner, hvorefter affaldet 

bliver forbrændt, eller omformet og genbrugt, alt efter hvilket materiale affaldet er lavet af.   

Da vi i Danmark på nuværende tidspunkt forbrænder en stor del af affaldet som produceres, er den 

grønne udvikling indenfor skraldesortering, ensbetydende med et fokus på at reducere mængden af 

affald som bliver forbrændt, samtidig med at mængden af affald som genbruges forøges.  

Denne rapport, omhandler en design løsning. Som kan bidrage til at effektivisere mængden af affald 

som sorteres i private hjem i Danmark. 
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PROBLEMFELT 

 

Affaldshåndtering synes som sisyfosarbejde. Der er denne her klynge af skrald, som vi er blevet pålagt at 

skubbe op ad bjerget, men for hver gang vi kommer op af bjergsiden, falder skraldet ned på den anden 

side. I modsætning til sisyfosarbejde så tager problemet dog til, som en sneboldeffekt suger klyngen af 

skrald alt til sig og bliver bare større og større. På verdensplan er mængden af affald stødt voksende, 

problemet tager kun til. (Naturgeografiportalen, mængde af affald) Vi producerede i 2018 omtrent 4 

millioner tons affald om dagen, vurderingen lyder på 6 millioner tons allerede i år 2025, hvis vi følger 

den samme udvikling, en eksplosiv udvikling.  Det er paradoksalt, at selv om vi alle sammen sagtens kan 

identificere problemet, så er der sket rimelig begrænset fremskridt på at komme det til livs. Om det så 

er i forhold til udledning af drivhusgasser eller ved noget mere håndgribeligt i form af plastik øer i 

Indonesien, bliver der ikke taget hånd om det på samme måde som man kunne forvente. Vores kæmpe 

skralde forbrug har så gennemgående konsekvenser for ikke alene vores klima (Drivhusgasser ved 

udledning af forbrænding) men også vores økosystem.   

Hvor er den gennemgående cyklus for hvad man gør med plastic affald set i et verdensomspændende 

perspektiv.   

Konsekvenserne er til at føle på, aldrig før har vores økosystem været så afhængigt af menneskets 

forbrug eller misbrug af affald. (Miljøstyrelsen, 2017, Affalds statistisk) Grundlæggende strider 

problemet mod vores trang til at konsumere som mennesker, for hvis vi ikke kan få lov til at forbruge, 

hvem er vi så? Som det ser ud nu, er vi ved at tage livet af vores planet. Et af problemerne med 

affaldssortering er at der er et manglende incitament og brugervenlighed til at sortere, systemet er 

kluntet i forhold til en nem proces. Den umildbare tanke om at skåne miljøet er ikke nok, når det bare 

bliver lagt op til den enkelte forbruger. Der bliver nødt til at blive udviklet et design til at forenkle 

processen. Det er deri udgangspunktet ligger, for hvordan får man som boende i en helt almindelig 

etageejendom, råderum til at sortere, der tænkes her på pladsbehov, velvilje til sortering, forskellige 

tiltag for at lette byrden. Det kan synes alt for kompliceret for den enkelte bruger, at sørge for at ens 

affald bliver håndteret på den rette vis. Der mangler en manual til hvordan processen bliver en 

naturlighed. En designløsning som på en og samme tid både er ukompliceret og udførlig 

 

 

 PROBLEMFORMULERING 

 

Hvordan kan man med en designløsning optimerer affaldssortering i Københavns indre by, med fokus 

på små familier i almene lejligheder?  
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METODE 

Anvendte metoder  

 

Allerede under gruppedannelsen var vi sådan set i gang med at benytte designprocesser. Under eventet 

observerede vi, at der udsprang forskellige tendenser. Nogle havde fokus på et koncept eller et artefakt, 

som fascinerede dem, mens andre hæftede sig ved en eller flere problemstillinger, nogle taget ud fra 

personlig kontekst, andre observeret.  

Da disse problemer var taget ud fra subjektiv kontekst, var de som udgangspunkt ikke understøttet af 

evidens, men i højere grad et produkt af en overbevisning eller et mediefokus.  

Pointen er, at designproces er en abstrakt størrelse, og som sådan, ikke en lineær kronologisk proces 

(Hevner, Florida and March, 1996).   

Vores gruppe' ide viste sig I stort omfang, allerede at være udført utallige gange. Hvilket tvang os til at 

revurderer vores ide, og tage udgangspunkt I, hvorfor tidligere designløsninger ikke havde haft den 

ønskede effekt. Efter undervisning I “Basiskursus 1. Design og Konstruktion” viste det sig, vi allerede 

havde taget andet trin I SDSM "2. inspire and create the problem and general requirements" (Pries-Heje, 

2014). 

 

Semester binding  

I og med at løsningen på vores problem udmunder sig i et artefakt, som kræver en designproces fra ide 

til fysisk tilstand, benytter vi os af lærte teorier og metoder, som vi er blevet undervist i via “Basiskursus 

1. Design og Konstruktion” af Jan Pries-Heje. Dette medvirker til at vores proces tager en design 

akademisk tilgang til problemet, der etablerer vores primære forankring og fokus.    

Soft Design System Methodology (SDSM) bliver hovedsageligt vores go to design ramme/struktur/frame, 

som vi vil arbejde indenfor. I step 2 i SDSM har vi brugt metoden Coloured Cognitive map (CCM) for at 

lokaliserer årsager og symptomer på problemet, og har udredt flere mulige designkoncepter som på 

hver sin måde hypotetisk kan løse vores problem. Med interview teori fra Kvale og Brinkmann vil vi 

udforme et kvalitativt interview der skal hjælpe os med at skabe et godt fundament for vores 

produktudviklingen, hvori forankringen til “Basiskursus 2. Subjektivitet, Teknologi og Samfund” ligger. 

Ud fra de design koncepter vil vi bruge FEDS (framework for evaluation in Design Science), for at kunne 

udføre tilpassede iterationer der vil spare os tid og resurser samt give kvalitativ respons. ud fra de 

informationer vi har samlet gennem vores iterationer, vil vi komme med den bedst mulige løsning. 

Nudging kommer vi ikke udenom da vores mål er at ændre adfærd, her vil vi tage udgangspunkt I at 

aktiverer System 1 (Kahnemann) hos familien for at gøre sorteringssystemet holdbart rent tidsmæssigt.  

 

  

Metoder    
Vi bruger Soft Design Science methodology (SDSM) som vores primære designproces/framework til 



  7 
 

   
 

denne opgave. Design science er et produkt af flere års forskning hvor man har prøvet at determinere 

paradigmer indenfor designtænkning. Man kan sige man har prøvet at transformerer abstrakt tænkning 

til modeller, teorier og metoder, der skal skabe en fælles forståelse for, hvordan en designer tænker og 

hvorledes Artefakter og koncepter kan rettes til at løse specifikke problemer (Baskerville and Pries-Heje, 

2010).   

Da SDSM umiddelbart er det mest opdaterede teorisæt på denne forskning, virker det logisk at bruge 

denne model, til at arbejde os frem til vores designløsning. Derudover virker det fordelagtigt at man 

tidligt I designprocessen bevæger sig ind i "design thinking" segmentet, og derved bruger den frihed og 

mulighed for kreativ tænkning, som vi umiddelbart vurderer, er en fordel når man skal designe efter en 

akademisk metode for første gang. 

 

1. learn about specific problem 

I denne fase bliver designeren konfronteret med problemet og der igangsættes en dybdegående 

research af problemets facetter. 

2. Inspire and create the general problem and general requirements 

Designeren skaber her sin problemstilling til problemet, og hvilke krav der tilhører 

3. Intuit and abduce the general solution 

Designeren skaber her et overblik og finder sin løsning 

4. Ex ante evaluation (general) 

Her evalueres løsningens første iteration, i bred forstand 

5. Design specific solution for specific problem 

Der designes løsninger til de problemer der er opstået i tidligere skridt 

6. Ex ante evaluation (specific) 

Igen evalueres iterationen, denne gang efter at være rettet til med løsningerne fra sidste trin 

7. Construct specific solution 

Igen skabes en iteration, efter at være blevet evalueret i forrige trin 

8. Ex post evaluation 

Igen evalueres iterationen af brugere, hvis evalueringen ikke fungerer som løsning til 

problemstillingen, gentages processen forfra fra første trin (Pries-Heje, 2014). 
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Coloured cognitive mapping (CCM) er en strategi der kan benyttes til at kortlægge årsager, og 

konsekvenser af det pågældende problem, med det formål at identificerer mulige løsninger på 

problemet (Venable, 2014).  

Dette gør man ved at identificerer årsager og konsekvenser markeret med rød med modpoler fx "For lidt 

affaldssortering… tilstrækkelig affaldssortering".  

At finde konsekvenser af problemet foregår deduktivt. Ud fra tendenser, logik og den viden der er 

tilegnet igennem medier, videnskabelige artikler etc. bliver der udredt nogle konsekvenser af det 

pågældende problem, ydermere bliver der opstillet implikationer af de konsekvenser med mulighed for 

at udlede sammenhænge mellem implikationer og/eller konsekvenser. På den måde skabes der en 

kollektiv forståelse for problemet I gruppen, og I samarbejde analyseres problemets dybde, og dermed 

hvor værdifuldt det vil være at løse (Venable, 2014). 

Dette er alfa omega I skabelsen af et design, da et design kun giver mening hvis det løser en 

reel problematik. Derudover fremstår arbejdsprocessen mere visuelt for gruppen, og man ser typisk de 

første ændringer af den første problemformulering I denne fase.    

Næste skridt består af at finde årsager til problemet, her arbejder man abduktivt og dermed mere 

abstrakt. I denne fase har projektgruppen den force at bruge hinanden til at udlede de plausible årsager 

og udfordre den problemløsning man først havde antaget. Her konstruerer man ligeledes implikationer 

af årsager.  

I sidste fase vender man problemkortet om, med det formål at finde mulige løsninger på problemet.  

Når kortet vendes om, bliver boblerne grønne (hvis de vel og mærket er positive) og man tager 

udgangspunkt I de positive poler fx "Tilstrækkelig affaldssortering… for lidt affaldssortering".  

Her bliver implikationerne af årsager ligeledes vendt, og har en tendens til næsten at forære 

løsningsforslag (Venable, 2014).  
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Adfærdsdesign tager udgangspunkt I individers behaviorisme, I en given situation, og på den 

baggrund indsamles information til at forbedre designløsninger. Hvad der er interessant I forhold til 

design, er at menneskers opfattelse af deres egen adfærd ofte er I konflikt med virkeligheden.   

Daniel Kahnemann har igennem sin forskning, oprettet en teori om at menneskers adfærd er styret af to 

systemer, system 1 (intuitivt) og system 2 (rationelt) (Morten Münster, 2017). 

Her vil vi forsøge at skabe en designløsning som aktiverer system 1, udover at være intuitivt er det også 

det mest effektive og mindst energikrævende at bruge for mennesket, umiddelbart anser man det 

værende umuligt at mætte, I kontrast til system 2 som kræver resurser for at kunne aktiveres (Morten 

Münster, 2017). Det vil vi udnytte I vores designløsning, hovedsageligt på baggrund af den antagelse af, 

at affaldssortering ikke har samme betydning og prioritet for befolkningsgrupper, derfor er målet at gøre 

sorteringen så simpel, ja måske endda fristende at udfører. Hvilket logisk fører til at tale om nudging.  
 

Nudging ville være smart at inkorporere i vores design, det er en demokratisk, billig og effektiv måde 

at manipulerer adfærd på (Sunstein, 2019).    

Måden på at aktiverer familien, til at tage stilling til deres affaldssortering, er for det første ved at gøre 

sorteringen simpel. Fx med simple ikoner eller kontrastfarver (Sunstein, 2019).  

Der kunne også ligge en gevinst ved at inkluderer børnene i projektet, både med det formål at gøre den 

nye generation opmærksom på affaldssortering som et globalt og essentielt problem. Samt bruge dem 

til at motiverer/shame forældrene, ved at udfordre deres samvittighed og ansvar i forældrerollen. Dette 

kan have potentiale til aktivt at ændre vaner der har etableret sig gennem en lang årrække (Morten 

Münster, 2017).  

Effektiviseringen sker ved at vi vil aktivere familiens System 1 (Kahnemans) hver gang de går til 

skraldesystemet, således at affaldssorteringen ikke kræver energi at udføre korrekt (Morten Münster, 

2017).   

En anden strategi kunne også bestå i at gøre affaldssortering underholdende at udfører, ligesom et spil. 

Da noget der er lystbetonet, har tendens til at manifesterer sig og aktiverer vores system 1, som 

tidligere er pointeret, ville være et favorabelt mål. Svagheden ved at inkorporerer et game design i 

systemet er at det taber underholdningsværdi med tiden og måske endda afkoble vigtigheden af at 

affaldssorterer (Sunstein, 2019).  

Et andet nudging-design skulle bestå I at informerer om de konsekvenser der kunne hænde af 

manglende affaldssortering, hvilket giver familien information om vigtigheden og dermed motivationen 

ved at udfører sorteringen (Sunstein, 2019).  

 

Evalueringsmetoder FEDS er evalueringsframework som har til formål at guide gruppen til at tage 

de mest hensynsfulde valg for deres designs iterationer.  

ud fra konteksten og kravene dertil, udvælges der en strategi, ud fra parametre som økonomi, relevans 

etc.  

Der er to dimensioner at tage højde for; miljøet man udfører iterationen I, og hvor færdigt produktet 

skal være, før man antager at iterationerne er relevante at udfører.  

i de to dimensioner hedder modpolerne artificial >< naturalistic (miljøet) 
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og formative >< summerative (produktets færdighed) (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016).  

     

  

Grundlæggende er der 4 strategier man kan vælge at tage indenfor denne ramme, som bevæger sig 

mellem de to dimensioner (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 2016).  
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Her giver det mening for vores projektet at starte med strategien Human risk and effectiveness der 

ligger i den Naturalistiske, formative dimension, hvor interviews og feltarbejde udføres.   

At komme i kontakt med potentielle brugere af vores design giver mening i den forstand, at vi ultimativt 

er afhængige af at kortlægge kravene til vores designløsning ud fra de adfærdsmønstre som designet 

skal fungere i, ellers kan designet med høj sandsynlighed fejle på forhånd (Venable, Pries-Heje and 

Baskerville, 2016).   

Hvis vi antager at vores artefakt bliver simpel at konstruerer vil det give mening teste det færdige 

artefakt i det miljø som det skal fungere i. fx kunne vi vælge at gå videre med et case study, participant 

observation, for at få de mest virkelighedstro data. her har vi bevæget os ind i den naturalistiske og 

summative dimension.   

Alternativt kunne man tage en Quick and Simple strategi, her skal der færre iterationer til før vi 

sandsynligvis kan drage nogle ret klare konklusioner. Kompleksiteten af designet er minimal og man kan 

antage at implementeringen af designet, kun kræver en kort introduktion før det er integreret i 

hjemmet, og brugeren kan bruge artefaktets funktionalitet fuldt ud (Venable, Pries-Heje and Baskerville, 

2016).  

 

STORYBOARD 

Storyboard er en visuel historiefortællings teknik, den har det for øje, at illustrerer på en relativ simpel 

vis, via små ´ruder´, en kort historie. Den har fokus på det rent essentielle. Fokusset på det essentielle 

påtvinger en nedbarbering, den skal kort og præcist være læsbar og man skal som uforstående kunne 

danne sig et overblik over tankerne bag uden foregående kendskab til andet end til selve storyboardet. 

Udarbejdelsen af storyboard er et redskab inden for design teori, men er også benyttet i et væld af 
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andre fag, det er blandt andet udbredt inden for filmbranchen, hvor det har samme funktion. At danne 

et klart overblik. Storyboard teknikken har været benyttet løbende i processen af vores produkt, og har 

hjulpet på visualisering af abstrakte tanker.  

  

KVALE INTERVIEW  
Til strukturen af de interviews vi har foretaget til projektet, har vi taget udgangspunkt i de principper for 

interview og struktur som foreligges af Kvale og Brinkmann.  

Vi har lagt stor vægt på at vi som interviewerne, med vores spørgsmål ikke ansporede deltagerne til 

vores specifikke design løsning, men i stedet opmuntrede deltagerne til at tænke over deres egne 

forslag til at løse vores problemstillinger vedrørende affaldssortering.   

I denne sammenhæng har vi formuleret scriptet til vores interview, med henblik på at interviewet skulle 

modtages så åbent som muligt af deltagerne, og dermed medføre deltagernes egne personlige holdning 

til løsningsforslag.  

Analyse 
 

Affaldssortering i Danmark 

  

Affaldssortering gennem tiden- en kort gennemgang af problemets opståen  

   

Affald sortering og de problemer der følger med, er et relativt nyt fænomen. Det var først da 

urbaniseringen fik sit indtog i begyndelsen af 1700-tallet og til det virkelig tog fat i 1800-tallet, at 

produktion og håndtering af affald blev et problem og siden er problemet bare vokset og vokset.   

   

I stenalderens samfund (Sapiens - En kort historie om menneskeheden, Yuval Noah Harris, 2011) blev 
efterladenskaber, madaffald, udtjente redskaber osv. ophobet i køkkenmøddinger. Køkkenmøddinger 
var altså datidens skraldepladser. Dette var før agerbrugssamfundet og man var ikke begyndt at dyrke 
jorden endnu. De levede fra munden til hånden og deres forbrug var minimalt. Bevæger vi videre frem i 
historien, til da størstedelen af befolkningen boede ude på landet og dyrkede jorden som deres levevej 
var affaldet lidt ændret.  Affaldet i den tid bestod mestendels af afføring fra dyr og mennesker, det 
affald de producerede blev smidt på møddingen og blev på den måde genbrugt i form af gødning til 
marker. Da mennesker senere begyndte at flytte i byen under urbaniseringen, blev byen så småt 
overrendt med mennesker og derved også det affald de producerede, der fandtes intet kollektivt 
skraldesorteringssystem, de havde hverken skraldespande i deres lejligheder eller affalds containere i 
gården. Fra 1777 til 1806 kunne man dog som københavner stille sit affald på gaden, hvorefter 
skraldemænd ville hente det, denne praksis var dog ikke særlig hensigtsmæssig da skraldet blot blev 
spredt i gaderne før det blev afhentet.  Der var enkelte individer ansat som havde til opgave at fragte 
skraldet væk, men et egentligt system fandtes stadigvæk ikke. Det var ikke før i midten af 1800-tallet 
at der skete nogen mærkbare fremskridt, her etablerede man de første kloakker i København og i 1857  
(Asjagroup, ingen dato, kloakken i Danmark- historien bag) kom den første kloaklov. Den forskrev blandt 
andet at spildevandet skulle ledes ud i havnen og på den måde komme af med det. Det største problem 
var dermed løst, menneskets uundgåelige affald, og fokus kunne nu skiftes til hvad industrialisering og 
urbanisering medførte af overforbrug. Koleraepidemiens (Stig Hirsbak, 2020, affald udvikling i Danmark) 
udbrud i 1853 medførte at der kom et meget større fokus på sundhedsvedtægter, heriblandt afskaffelse 
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af affald. Det blev nu med lov fastsat at kommunalbestyrelsen skulle eksplicitere regulativer for sikker 
bortskaffelse af affald. Loven som blev stadfæstet dengang, gjaldt helt til miljøbeskyttelsesloven fra 
1974. 
Det var først under den økonomiske krise og i de efterfølgende år der leder op til 2 verdenskrig, at man 

for alvor begyndte at tænke på genbrug og genanvendelse. Under krigen kom en overskydende 

efterspørgsel på alle slags varer. Nu var der et incitament til at spare, fordi mange ting man som 

forbruger havde taget for givet nu var en mangelvare. Paradoksalt nok var det også i årene lige efter 

anden verdenskrig at forbruget for alvor tog fat. Her kunne man få billige og nye varer fra udlandet, og 

det var billigere at producere nyt i stedet for at genbruge eller reparere. Sortimentet af produkter steg 

også og vores liv blev ´simplificeret´ ved teknologiske avancement, men som også betød en 

overproduktion af varer og vaner som ikke tidligere blev set som nødvendige.  Et nyt begreb kom til 

verden. Forbrugsisme. Forbrugsisme eller konsumerisme forskriver at vejen til lykke kommer gennem 

forbrug. Det blev en naturlighed at forbruge.  Forbruget har siden været stødt stigende og kun en 

verdensomspændende epidemi har kunnet bryde tendensen lidt. (Chudik, Mohaddas, Resaran, Raissi, 

Rebucci, 2020, Economic consequeces of covid) 

   

Det betød også at lossepladsen ændrede form, fra før omtalte køkkenmøddinger var lossepladsen nu 

fyldt med alle mulige farvestrålende plasticemballager, som nævnt tidligere var det lettere og billigere at 

købe nyt end at genbruge og genanvende, det betød at glas, tøj, plastic, dåser, legetøj og plastic blev 

smidt ud når det havde tjent dets værnemål. Det var netop i denne periode plastic blev inkorporeret i 

milliarder og atter milliarder produkter og dermed gik sin sejrsgang. Plasticproduktionen var i 1960 på 

godt og vel 15 millioner tons, mens den i 2014 var på 311. millioner tons, altså omtrent 20 gange større. 

(Naturgeografiportalen, ingen dato, om plastik) Ved saltholmen alene, var i 50´erne og 60´erne 

Nordeuropas største koloni af havmåger på grund af affaldet der.  (Vestforbrændning, 2018, 

affaldshåndbog)  

 Mågerne flokkes i op imod 40.000 par, og mæskede sig i vores affald. Når affaldsmængden nåede en 

anselig størrelse, kørte man blot et lag jord på. Dette har dog vist sig at være uhensigtsmæssigt da et lag 

jord ikke nedbryder alle de skadelige kemikalier i affaldet og lossepladserne har været en kilde til meget 

forurening af drikkevand og jord.   

I dag er skraldesortering heldigvis blevet en mere strømlinet affære. Vi genbruger og genanvender en 

stor del af det affald der produceres (DST, 2017, affald får nyt liv) den del der er tilbage, bliver brændt af 

på forbrændingsanlæg. Der er godt og vel 30 forbrændingsanlæg i Danmark og rundt regnet er det en 

1/3 af vores samlede skrald der bliver brændt og omdannet til varme, resten deponeres. Og for lige at 

slutte cirklen med udviklingen af lossepladser, så er deponi det nyste slag på stammen. Vi er gået fra 

køkkenmøddingen, til lossepladsen til genbrudspladsen og nu til deponi. Ved deponering forstås den 

proces hvorved affald lagres i depoter, da vi ikke kan genbruge det eller forbrænde det. Det kan blandt 

andet være asbest og PVC. (Affald, 2013, om forbrændingsanlæg) 
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Genanvendelse i dag, hvordan forgår det i Danmark 

   

  

Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver:  

 • 61 % genanvendt  

 • 29 % forbrændt   

• 6 % deponeret   

• 4 % til midlertidig oplagring og særlig behandling   

   

Kilde: Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2012  

  

Som det ses fra billedet ovenover, består den gængse enfamilieboligs affald mestendels af madaffald.    

Grundlæggende går ens skrald gennem én af fire mulige processer. Det kan blive genanvendt/genbrugt 

det kan blive forbrændt, eller det kan blive deponeret. Ved genbrug og genanvendelse skelner man lidt 

mellem de to. ved genbrug forstås det som når den konkrete ting man afleverer som affald kan blive 
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brugt igen, det kan for eksempel være hvis du afleverer noget tøj og en anden så får glæden af det. Ved 

genanvendelse forstås det som når noget materiale fra et objekt bliver brugt til at producere et nyt 

objekt. Det kan for eksempel være et syltetøjsglas der bliver smeltet om og puttet på et nye 

syltetøjsglas. Det er disse to processer vi helst så ske med alt affald, hvis man fuldstændig kan genbruge 

alt i et materiale, ville det være optimalt. Det affald som vi ikke kan genbruge eller genanvende ryger på 

forbrændingsanlæg. På forbrændingsanlæg brændes det restaffald som ikke kunne genbruges eller 

genanvendes, varmen fra forbrændingen bliver så omdannet til fjernvarme og elektricitet. Den sidste del 

som vi kan se ud fra skemaet en de i alt 10% affald som ikke har nogen nytte, med det affald er man 

nødsaget til (til man finder en anden løsning) at deponere det. Altså ser man først på om affaldet kan 

genbruges og genanvendes derefter om det kan forbrændes, hvis affaldet ikke kan nogen af delene 

bliver det lagret. (Se eventuelt billede)  

   

   

(Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del  Danmark-uden-affald.dk) 

  

 

I Danmark er sortering dog kommunalt bestemt. Det er den enkelte kommune der bestemmer hvordan 

deres affalds sortering skal vedtages. Dette afstedkommer at der er en kæmpe forskel blandt alle 

landets kommuner. Egedal kommune, var for eksempel den kommune der i 2017 havde den største 

genanvendelse procent delt på alle 34 kommuner i hovedstadsområdet. (Tv2 Lorry, 2018, bedst og 

værst til at sortere) Helt op i mod 53,7% procent blev genanvendt eller genbrugt. I bunden på 

selvsamme liste finder vi Hørsholm med 18%. I Københavnskommunerne er den 

gennemsnitlige genanvendesesprocent 33,2%.   

Som man kan konkludere af tallene, er sorteringen meget uensartet. Det er vildt problematisk at der er 

så stor forskel på tallene, både for os som privatpersoner, men også for de virksomheder hvor de skal 

sortere affaldet i mindre eller større grad alt afhængig af hvilken side af vejen de ligger på. I sidste ende, 

vil den uensartet procedure for håndtering af affald have en stor indvirkning på graden af 
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genanvendelse og ligeledes på det samlede co2 regnskab, da mere affald bliver brændt af som i 

virkelighed kunne genbruges eller genanvendes. Man kan argumentere for at en mere strømlinet proces 

vil hjælpe, og det har den nuværende regering også krævet.  

Fra den 1. juli 2021 træder aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” i kraft, 

ifølge aftalen, som indgået mellem den siddende regering (socialdemokratiet), og de fleste andre 

partier, skal der være ens regler for sortering af affald i alle landets 98 kommuner. Nogen af 

hovedpunkterne i den nye aftale er blandt andet at det kommer 10 segmenter af affald hvor det vil blive 

delt op i farligt affald, fødevarekartoner, tekstiler, plastik, glas, metal, pap, papir, mad og 

restaffald. Kravet for tekstil sortering træder dog først i kraft i 2022. For at kunne skelne mellem de 

forskellige slags affald vil de alle hver især blive tildelt piktogrammer, så man præcis ved hvor affaldet 

høre til.  Målet med aftalen er netop at mest muligt afflad skal genanvendes i stedet for forbrændes. Et 

delmål er blandt andet at fjerne 80% af plastaffaldet fra forbrændingen i 2030 og at med det med nye 

ordning skal være muligt at genanvende eller genbruge 60% af det samlede plastaffald. (Regeringen, 

2020, Klimaplan for grønaffaldsektor)  

Aftalen bærer præg af bred politisk konsensus da alternativet, liberal alliance, det konservative 

folkeparti, enhedslisten, SF, radikale venstre, venstre og socialdemokratiet har indgået den.  Planen er 

en del af Danmarks klimaudspil der er sat for at vi skal nedsætte vores CO2 udslip med 70% inden år 

2030.  

Affaldssektoren står for 5,7% af de nationale Co2 udledninger, hvori den væsentligste del kommer fra 

forbrænding af affald, deponering, biologisk behandling af affald, samt spildevandsbehandling.  

  

Tre konkrete strategier vil blive brugt indenfor affaldssektoren:  

  

- Borgerne skal nedsætte deres affaldsmængde  

- Affald skal sorteres for at effektiviserer genanvendelse  

- Ny forbrændingsstrategi  

  

Netop er den nye forbrændingsstrategi er paradoksal, da kapaciteten på forbrændingsanlæg er for stor 

til det danske forbrug, importeres store mængder affald for at holde dem i gang. Det kan virke absurd at 

man importerer skrald, men i dag er det faktisk rentabelt både økonomisk og i forhold til klimaet. Hvis vi 

ikke importerede alt det affald, ville mange af de store værker fyre med fossile brændstoffer, for at 

kunne tilfredsstille Danmarks akkumulerede energibehov. Med i beregningen er også at Danmark er en 

af de førende lande inden for bæredygtig affaldsforbrænding og de lande vi importerer fra ville 

behandle affaldet på en overvejende mindre bæredygtig måde.   

De lande vi importerer fra, er hovedsageligt Storbritannien og Irland, men også lande 

som Norge, Holland, Sverige og Tyskland udgør en væsentlig andel i alt importerede Danmark i 2015 

350.000 tons affald. (DTU, 2020, import af affald dårligt for miljøet)  

Kurven vil dog vende inden for en overskuelig årrække, for bare inden for 10 år vil det ikke længere 

være gavnligt for klimaet at importere den mængde affald vi gør i dag, da de lande vi importerer fra selv 

er i færd med at udvikle lignede anlæg som i Danmark,  i de få tænkelige tilfælde hvor det vil være 

fordelagtigt, er hvis affaldet i det pågældende importerede land blot bliver smidt på lossepladsen i 

ordets oprindelige forstand, hvor det vil ligge og forurene og sende gasser ud, eller hvis 
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den forbrænding der finder sted af affaldet, går til produktion af udelukkende elproduktion, og det vil 

være en hindring for udbredelse af renere energikilder. Det nytter ikke noget som det er i dag at det 

faktisk er en god forretning i   

Det problematiske ved ikke at have fulde forbrændingsovne, er at det er meget kosteligt at holde 

ovnene i gang, og hvis ovnene ikke er presset til dets yderste kapacitet, er det ikke rentabelt.   

Regeringen vil sætte forbrænding kapaciteten ned. Og det skal ske ved mere genanvendelse 

I de store træk er håbet om en klima neutral affaldsordningen i 2030  

   

  

  

 

  

Fordelingen af affald i Danmark for 2011 fordeler sig således:   

  

  

(Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 15, Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013  

danmark-uden-affald.dk) 

   

Som det ses ud fra diagrammet, står bygge- og anlægssektoren for den største producent af affald, den 

næst største synder er dog husholdningen og det er her vores fokus ligger vi vil alene forholde os til det 

tal. 2,4 millioner tons affald blev altså produceret i 2011. Omtrent 1,2 millioner, lige godt og vel 

halvdelen blev forbrændt. Ifølge statistisk fra eurostart er Danmark det land i Europa, der set på vores 

indbyggertal holdt op imod vores afbrænding af affald, brænder mest af. Mange analyser fra 

miljøstyrelsen peget netop på at en stor del af dagrenovationen kunne have været genanvendt, hvis blot 

den var blevet sorteret. Madaffald og papir udgør blandt andet 2/3 af husholdningsaffaldet som bliver 

forbrændt, det ville være meget smartere hvis man ved hjælp af nogen af vores designløsninger som 

netop handler om segmenteret skraldespande kunne få de tal ned, så vi nærmede os en grad af 100% 

genanvendelse inden for de produkter det er muligt, i stedet for at brænde dem af.  
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 Why not sort. Myter om skralde sortering.  

   

Giver det overhovedet mening at sortere skrald? Ryger det ikke bare alt sammen det samme sted hen, i 

så fald hvorfor så sortere? Kan det svare sig rent økonomisk og klimamæssigt?  

Det videnskabelige belæg for skraldesortering er enligt rimelig veldokumenteret, alligevel støder man tit 

på antagelser som de nævnte. I vores interview med en familie, var både manden og kvinden skeptiske 

eller forbeholdende til skraldesortering som det fremgår af følgende svar-  

 

Føler du at din sortering af skrald, har nogen betydning i forhold til om skraldet bliver sorteret på 

forbrændingen  (kvinde) subjekt 1  

- Har ikke undersøgt det, men antager at systemet fungerer, og at der også sorteres på forbrændingen   

  

  

Føler du at din sortering af skrald, har nogen betydning i forhold til om skraldet bliver sorteret på 

forbrændingen  (mand) subjekt 2  

- Uden at have undersøgt det, tror jeg ikke på det, har selv set at skraldemændene samler alt det 

segmenterede skrald i samme skraldebil, “det er bare for show”   

   

Man kan konkludere at begge subjekter er meget skeptiske overfor om der er nogen virkning ved 

skraldesortering. Hvis vi som noget af det første tager udgangspunkt i at ´det bliver blandet sammen´ er 

det simpelthen en myte. Den er redt udbredt og rent almen misforståelse.  Forestillingen stammer 

formentligt fra biogasanlæggene i Aahus og Helsingør, der modtog madaffald for 20-30 år siden, 

indsamlingen og behandlingen af affald slog fejl og det betød at en stor del af madaffaldet som 

forbrugeren havde sorteret, endte med at blive brændt af. Der har også været andre historier oppe og 

vende, blandt andet kunne tv øst (Tv2 fyn, 2020, affald blandet sammen) afdække at der havde været 

nogen skraldevogne i Vordingborg som bare blandede alt affaldet sammen, det vakte i sin tid en del 

harme for beboerne i kommunen, de synes det var lige godt det samme at sortere som ikke at sortere, 

da affaldet blev blandet sammen. Det er hændelser som disse, som spreder sig som ringene i vandet, de 

har intet på sig, andet end en række upåklagelige fejl der for det meste ligger år tilbage.    

   

Ikke desto mindre er det et ret stort problem at der ikke er nok information på området, eller måske 

snarere tilgængeligheden af information synes besværlig. Det spreder misinformation som på ingen 

måde er gavnligt for affaldssorterings sektoren. Netop oplysning er noget vores interview case også 

bringer op.  

 

Hvordan kunne man forbedre din motivation til at sortere mere skrald?   

-Oplysning og sikring om at skraldet bliver sorteret og genanvendt.   

Skal føle at der er en værdi i at sortere.    

  

Oplysning altså, og i den oplysning lægger også værdien. For med viden nok ville vores recipient føle et 

stærkere incitament for at sortere.    
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En anden meget udbredt fejltolkning som vores case ikke lige nævner, men som vi har hørt andre 

steder, er udtagelsen om at det ikke kan betale sig at genanvende. (Videnskab, 2017, menig i at sortere) 

 Da udledning ved genanvendelse er højere end produktionen af nyt materiale. Dette er dog også 

forkert.  

  

   

(Climate Benefits of Material Recycling, 2015) 

 

I Anders Damgaards rapport 'Climate Benefits of Material Recycling' fra 2015 fremgår det af tabellen, 

som ses ovenfor, der fortæller os om co2 forbruget per kilo genanvendt materiale, og så sammenligner 

det med at producere nyt materiale. Det er i virkeligheden tallet i tredje søjle man mest skal lægge 

mærke til. Det tal viser gevinsten i kg co2 på at genbruge materialerne i produktet frem for at producere 

et nyt produkt.  

Der er altså en miljøgevinst. Tabellen tydeliggør at affaldssortering rent faktisk virker. Tabellen giver 

ligeledes en pejling for hvilke materialer det bedst kan betale sig at genanvende. I beregningerne er også 

den miljøbelastning som transport af affald medfører, alt er indberegnet.  

  

Et vigtigt aspekt af regeringens ”klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, er det 

økonomiske aspekt af at have en mere bæredygtig affaldshåndtering, samt materiale produktion.  

Dette aspekt understreges i aftalen, ved fremover at have forøget fokus på at etablere en mere cirkulær 

form for økonomi, dette gælder både indenfor affaldssortering, men også indenfor materialeproduktion 

og brug af forskellige materialer og producerede artefakter som indgår det danske samfund. 

 

Cirkulær økonomi  

   
Som en del af ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, udgivet af regeringen i 2020. Er 

der udover en ny overliggende plan for en grøn affaldssektor, også fokus på cirkulær økonomi. 

I dette afsnit, vil vi kort gennemgå begrebet cirkulær økonomi, og hvad det har at gøre med 

affaldssortering. 
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Cirkulær økonomi som begreb, består i at genbruge så meget som muligt af de producerede materialer, 

somsamfundets produkter består af.   

Ved at have fokus på at udnytte materialerne i så høj grad som muligt, medfører det 

at materialerne fra et givent produkt, også potentielt kan benyttes som materialer til samme eller andre  

slags produkter. Denne cirkulære brug af materialer, er hovedpunktet i cirkulær økonomi.  

Ifølge den Danske regering, er dette et hovedaspekt i udviklingen af en grøn affaldssektor, da   

 ”(…)ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og

 indgå i produktion igen.”(Miljøstyrelsen)  

Men cirkulær økonomi handler ikke kun om at genbruge eksempelvis plastik affald, 

et andet aspekt af cirkulær økonomi, er ”(..)affaldsforebyggelse gennem produkter, 

der f.eks. kan repareres eller opgraderes.” (Miljøstyrelsen)  

Dermed er regeringens hensigt, med et større fokus på cirkulær økonomi i samfundet, både at reducere  

mængden af affald som produceres, men også mængden af affald som forbrændes.   

Således at affaldshåndtering samt produktion, bliver mere cirkulær, og dermed mindre miljøskadelig, så  

regeringen kan leve op til følgende mål forelagt i “Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”

.  

 

• ”Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030” (Regeringen, 2020) 

  

  

• ”Udsortering af 80 pct. Dansk plast fra forbrændingen i 2030” (Regeringen, 2020) 

 

”Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. 

Det skal bl.a. ske ved, 

at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med fastsættelsen af sådanne mål

 i EU.” (Regeringen, 2020) 
 

 

Empirisk analyse   
  

For at etablere en nøjagtig og tidssvarende empirisk analyse, vedrørende Danskernes forhold til 

sortering af skrald, har vi vurderet at det er nødvendigt at gennemføre både kvalitativ og kvantitativ 

indsamling af empiri.  

  

  

Den kvantitative indsamling af empiri til analysen, foregår i form af større spørgeskemaundersøgelser, 

med mange forskellige deltagere fordelt jævnt ud i landet.   

Formålet med den kvantitative del af analysen, er at danne os et overblik over den almene tilgang, samt 

holdninger til sortering af affald i hjemmet, i dagens Danmark.   

Således at vi kan benytte dette overblik til at designe løsninger som fører til en højere grad af 
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affaldssortering i hjemmet.   

Da der allerede er foretaget flere forskellige kvantitative undersøgelser om emnet fra officielle kilder, 

har vi valgt at tage udgangspunkt i disse.   

Vi har valgt at benytte kvantitative undersøgelser foretaget af andre, da vi ikke har haft mulighed for at 

producere undersøgelser i samme store skala samt kvalitet, på den korte tid vi har haft til rådighed til 

dette projekt.   

Vi tager til projektet, udgangspunkt i følgende kvantitative analyser og rapporter.  

  

Undersøgelse om affaldssortering i Danmark, foretaget af IDA.   

Undersøgelsen er foretaget med henblik på at afdække danskernes holdninger, til forskellige emner 

under affaldssortering.   

  

Rapporten “Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” udgivet af regeringen, efter at være 

udarbejdet af regeringen og de fleste andre store danske politiske partier. 

I rapporten gennemgås en nyudviklet plan, som har til formål at reformere affaldssektoren i Danmark, til 

en mere grøn omstilling. Målene fra denne plan har været en hovedfaktor i udviklingen af vores design 

løsning og iterationer, da rapporten tager bl.a. taget udgangspunkt i at danskerne skal sortere mere i 

private hjem. 

 

Kvalitativt interview    
   

For at få et nøjagtigt billede, af de forskellige problemstillinger som kan opstå vedrørende 

skraldesortering, hos en gennemsnitlig familie bosat i lejlighed i stor København, har vi valgt at foretage 

kvalitative interviews.   

Respondenterne til de afholdte interviews er to medlemmer af en familie på tre.    

Familien består af to voksne, en mand, en kvinde, og deres barn.   

Respondenterne har ønsket at medvirke anonymt, og refereres derfor til som M og K.   

K er en kvinde på 28 år, M er en 37 årig mand, M og K’s datter er et halvt år gammelt.   

Vi har valgt at benytte viden fra Kvale og Brinkmann til at udforme vores interview struktur, miljø og 

spørgsmål. Således at strukturen i vores interview tillader os at stille opfølgende spørgsmål hvis krævet. 

Miljøet for interviewet har været i imødekommende og i venlige omgivelser, vi mødtes til interviewsne i 

en rolig baggård på amager, udenfor til en kop kaffe og en sludder, i 

sikker corona afstand. Spørgsmålene har vi udformet så de opfattes så åbent som muligt, uden at afsløre 

vores foreløbige iterationer af design, således at de svar vi fik fra deltagerne til vores interviews, var 

deres egne tanker, og ikke blot et svar som vi havde ledt dem til via spørgsmålet.   

  

Vi har valgt at benytte kvalitative interviews, da det giver os mulighed for at have tæt kontakt med 

respondenterne, således kan vi have fokus på at lave design løsninger, som er specifikt rettet mod vores 

respondenters problemstillinger. Havde vi haft større ressourcer til rådighed, enten I form af tid eller 

interviewere, ville vi gerne have foretaget flere kvalitative interviews af flere personer, således at vi 

kunne få et mere nuanceret svar på løsningsforslag vedrørende brugernes problemstillinger med 
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håndtering af affald I hverdagen.   

Vores hypotese bag de kvalitative interviews, er at vi ved hjælp af en skræddersyet løsning kan optimere 

hvor effektivt vores respondenter sorterer deres eget affald i hjemmet.   

  

Ud fra disse interviews har vi benyttet empirien, til at udarbejde iterationer som imødekommer 

brugernes problemstillinger. 

 

Kvantitativt 

 

Undersøgelse vedrørende holdninger til affaldssortering - IDA  
IDA er Danmarks største fagforening for danske ingeniører, cand.scient’er og it-uddannede, foreningen 

består af mere end 130.000 medlemmer.   

Undersøgelsen vedrørende danskernes holdninger til affaldssortering udgivet af Ida, er foretaget 

af Userneeds. Userneeds er en dataindsamlings organisation, som har til formål at udføre online 

undersøgelser for forskellige virksomheder.   

  

  

Analysen foretaget for Ida af Userneeds, er udført som et spørgeskema hvor 2000 danskere mellem 

alderen 18-70, har besvaret forskellige spørgsmål vedrørende affaldssortering.     

Spørgeskemaet indeholder 3 spørgsmål, hvor respondenterne har 6 svar muligheder på spørgsmålene, 

svarmulighederne bevæger sig i et spektrum af holdning, fra at være helt uenig til helt enig.    

Alle de 6 svarmuligheder til spørgeskemaet er som følger:     

Helt uenig; Uenig; Hverken eller; Enig; Helt enig; Ved ikke.     

De 3 spørgsmål fra spørgeskemaet er følgende:  

  

  

• ”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om affaldssortering: Jeg vil gerne sortere mere 

affald, end jeg gør i dag?” (IDA, 2020) 

  

  

• ”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om affaldssortering: Jeg vil gerne have at man 

sorterer affaldet ens over hele landet” (IDA, 2020) 

  

  

• ”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om affaldssortering: Jeg synes at offentlige 

institutioner (skoler, børnehaver, plejehjem mm) skal sortere på samme måde som i private 

hjem?” (IDA, 2020) 

   

  

Respondenternes svar på undersøgelsen angiver at danskerne besidder en generel lyst til at sortere 
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mere affald, samt at der er behov for en mere standardiseret metode at sortere affald på igennem 

landet. Til selve undersøgelsen ”(..) svarer seks ud af ti, at de er klar til at sortere mere affald, og 80 

procent mener, at affaldet skal sorteres ens, uanset hvor i landet man bor.” (IDA, 2020) 

 

 

 

BARRIEREANALYSE 

   

Til vores forskellige design iterationer, har vi blandt andet taget udgangspunkt i en mindre barriere 

analyse, hvor vi har haft til hensigt at analysere hvilke problemstillinger vores målgruppe har, når de skal 

sortere skrald i hjemmet. Barriereanalysen er lavet på baggrund af observationer af resultatet af vores 

udførte kvalitative interviews, samt de kvantitative empiriske analyser som vi har benyttet.   

  

Som en del af analysen har vi forsøgt at afklare hvilket løsninger på skraldesortering vores målgruppe på 

nuværende tidspunkt benytter, og hvorfor målgruppen benytter de løsninger som de gør.   

  

Igennem vores betragtning af analyser, er vi kommet frem til følgende underliggende problemstillinger 

vedrørende sortering af skrald hos familier i private hjem.  

• Flere danskere føler ikke at deres bidrag til affaldssortering i hjemmet, fører til en højere grad af 

affaldssortering på forbrændingerne i Danmark.  

• Flere danskere vil gerne sortere mere af eget affald, men føler ikke de har mulighed for det. 

 

Produkt 

Vores designproces tager sin opstart under gruppedannelsesmødet, på dette tidspunkt var der ikke 

fastlagt en decideret problemformulering, vores fokus lå hovedsageligt på spørgsmålet ”Hvorfor 

affaldssortering umiddelbart stadig var et problem i privaten?”  

Med udgangspunkt i overstående spørgsmål og med en udelukkende subjektiv vidensbasis på feltet, tog 

de første iterationer form.   

I henhold til designmetoden Soft design science methodology’s (SDSM), svarer dette til at vi 

starter I trin 2 (inspire and create the general problem and requirements) og bevæger os forholdsvis 

kronologisk igennem trin 3 (intuit and abduce the general solution) og 4 (ex ante evaluation), vi befinder 

os dermed i metodens ”design thinking” atmosfære (Pries-Heje, 2014). 
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Vores første iteration, tager udgangspunkt i 

antagelsen om, at borgerne ikke prioriter 

affaldssortering i en travl hverdag og 

generelt er umotiverede på området.   

Specifikt antager vi, at det nuværende 

posesystem er forældet. Der mangler en 

artefakt designet til tidssvarende 

affaldssortering på bopælen, derudover 

opstår der også et problem med at 

transportere de forskellige faktioner adskilt 

ned til bortskaffelsesstationen (gårdmiljø 

etc.) pga. dovenskab (folk gider ikke gentage 

turen flere gange ned til stationen). 

Med det i mente, er formålet med 

iterationen at gøre bortskaffelse af affald 

mindre besværligt, og samtidigt overholde 

sorteringen i de anbefalede faktioner. 

Med faktionsmærkede beholdere der kan 

stables og fastgøres til hinanden med en 

haspe funktion, vil man kunne haspe de 

pågældende fyldte affaldsbeholdere 

sammen, og på en enkelt tur, bortskaffe al sit 

affald ved den pågældende 

bortskaffelsesstation.  
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Storyboard: 
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I denne iteration har vi haft fokus på at lave 

et system, som tager udgangspunkt i at 

pose størrelserne til udbredte 

konventionelle systemer, er alt for 

snævre til de sorteringsbehov der er 

krævet i dagens Danmark.   

Derfor foreslår vi et 

simplet stålrammesystem med plads til flere 

forskellige størrelser poser, hvor 

forbrugeren fleksibelt kan tilpasse sit 

skraldeforbrug efter behov.  

udfordringen med denne type skraldeposer 

i er at de skal være tilgængelige i vid 

udstrækning før systemet er funktionelt. At 

opstille en produktion til et pilotprodukt kan 

være vise at være en omkostelig affære. 

Produktionsprisen 

på ramme konstruktionen er dog meget 

sparsommelig, og umiddelbar realiserbar.  
 

I efterfølgende afsnit bevæger vi os ind i SDSM modellens trin 1 (learn about specific problem), i starten 

af denne fase, er vi kommet frem til problemformuleringen ”Hvordan kan man med en designløsning, 

optimerer affaldssortering i Københavns indre by, med fokus på beboere i almene lejligheder?” på dette 

tidspunkt, forholder os dog stadig fleksible til problemformuleringen, da research processen samt 
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yderligere iterationer, vil styre os tættere mod det endelige produkt og dermed også den endelige 

problemformulering. (Pries-Heje, 2014). 

 

Coloured cognitive mapping 

 

Siden de første iterationer har taget form, har vi lavet research og ændret i vores problemformulering. 

Med dette i mente, træder vi igen, ind i trin 1 (learn about specific problem ) af SDSM-modellen (Pries-

Heje, 2014).  

Formålet er at udforske nye potentielle løsninger og problematikker, baseret på den research vi har 

lavet, og samtidigt skabe dialog og konsensus omkring problemet i projektgruppen, for at opnå dette 

bruger vi metoden coloured cognitive mapping (CCM)(Venable, 2014). 

  

Problems as difficulties  

  

 
Ved at anskue det overordnet problem: For lidt affaldsortering og dets mod pol.… tilstrækkelig 
affaldsorterning, opnår vi bredere forståelse for problemet og dets komplikationer. Vi får ligeledes 
anskueliggjort hvilke forbindelser der er mellem årsags- og virkningseffekten. 

 

Problems as Solutions  
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Ved at vende problemkortet om i Problems as Solutions, får vi 3 mulige designløsninger på vores 
overordnede problem.  

 

Første løsning: 

 
Ud fra den indsamlede empiri, tegner der sig et billede af, at den manglende information omkring 

håndteringen af forbrugerens affald ikke, som modreaktion på den uvidenhed vi at 

informationskampagne   

Til informationskampagnen iteration bruger vi storyboard teknikken. Her opsætter vi det stillede 

problem, løsningen og effekten i en visuel kontekst der henvender sig til forbrugeren. 

 

storyboard informationskampagne: 
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informations iteration. 

 

Såvel som varedeklarationen på markedets 

produkter vejleder om allergi, parfumer, E-

stoffer, pant etc. Burde det være oplagt i samme 

omfang at opdatere sorteringsguiden på 

deklarationen.  

Et matchende ikon på skraldespand og 

produkt, vil give en unægtelig klar information 

om hvorledes emballage skal bortskaffes og 

sorteres i de forskellige skraldespande.  

 

Anden løsning: 
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Et nudging system lig det vi kender fra pant 

ordningen for flasker og dåser vil man kunne 

tilgå folks adfærdsmønster og opbygge et 

incitament til at genbruge. Ordningen er noget vi 

allerede har stiftet bekendtskab med og vil ved 

lethed kunne inkorporeres i et væld af forskellige 

produkter. Den udvidedded pantordning ville 

blandt andet dække ting som for eksempel 

elektronik og madembagllage osv, en sådan 

ordning ville kunne minimere vores samlede 

affaldsproduktion, og afhjælpe 

forbrændingsanlæggene.  

 

 

 

 

Tredje løsning: 

 

 

Iterationen her ligner meget de systemer man 

allerede kan få på markedet. Det differencernes 

ved at der er mange forskellige størrelser af 

spande og at de kan monteres som forbrugeren 

ønsker. Dertil har vi påført klistermærker 

på lågene som har til funktion via nudging at 

minde forbrugeren om vedvarende at holde 

sorteringen (Sunstein, 

2019). Dertil inddrager klistermærkerne, børnene 

i sorteringen via farver og ikoner.  
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Igennem den kvalitative empiri har begge deltagende parter givet udtryk for pladsmangel, som en 

afgørende forhindring for at udføre korrekt affaldssortering. 

Derfor kunne et segmenteret affaldsskaktssystem løse problemet, ved at placerer sorteringen på 

fællesarealerne. Systemet er ganske kompliceret og formentlig omkostelige at implementere i 

nuværende almene boliger, derfor er iterationen måske mere relevant i forhold til nybygger. 

 

Segmenteret skraldespand 

Vores designløsning til problemstillingen at ikke nok danskere sorterer skrald i hjemmet, er at 

implementere nye artefakter, i form af et nyt system af skraldespande i brugernes eget hjem.  

Vores valg af løsning har vi baseret på data fra vores empiriske analyser, hvorfra det b.la. fremstår at 

58% af danskerne gerne vil sortere mere. (IDA, 2020) 

 

Artefakten i sig selv er et skraldesystem bestående af flere skraldespands-moduler.  

Ved at implementere et nyt skraldesystem bestående af flere moduler, kan vi benytte brugernes lyst til 

at sortere mere skrald som den fremstår af den empiriske analyse vi har benyttet, yderligere får 

brugerne mulighed for selv at vælge hvilken slags sortering modulerne skal bruges til, og tilpasse dette 

efter eget behov. Grunden til tilføjelsen af flere moduler, er at brugerne får mulighed for at sortere 

affald i flere segmenter i deres eget hjem, i stedet for at skulle ned i en gård eller lignende for at sortere 
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i de korrekte containere, som det nu er tilfældet med mange etagebyggerier i Storkøbenhavn.   

Vi mener at det faktum at sorteringen foregår i hjemmet, har en potentielt stor betydning for hvor 

meget af brugernes affald der bliver sorteret.   

For at gøre skraldespandsmodulerne så tilgængelige som muligt for brugerne, har vi designet vores 

produkt så produktet påfører så lidt ekstra besvær som muligt, nå det kommer til skraldesortering.  

  

For at gøre vores produkt tilgængeligt og instinktivt at benytte, har vi designet produktet således at det 

passer ind i målene for skraldespanden som er placeret under håndvasken hos vores deltagere til det 

kvalitative interview, de bor i en etagebolig på amager i København, målene for lågen under håndvasken 

i deres køkken, er 60cm brede, og 70 cm høje.   

Siden en normal skraldespand monteret under køkkenvasken er 25-30cm bred, er der en masse 

spildplads horisontalt, da bredden på en normal låge under køkkenvasken som skraldespanden er 

monteret på, er 60 cm, giver det 30-35cm af frirum hvor vores skraldespands moduler ville passe ind.   

Vores moduler ville også kunne implementeres vertikalt under den normale skraldespand som brugere 

har monteret under vasken, her vil der være tale om mindre moduler, da der ikke er lige så meget 

friplads vertikalt som der er horisontalt, ved siden af den almene skraldespand.   

Disse mindre moduler kan bruges til sorteringsbart skrald som brugerne ikke producerer meget af, eller 

som ikke fylder meget, som eksempelvis batterier.  

Sidst mener vi at kommunen skal give et tilskud til at borgerne kan modtage disse nye skraldespande.  

Og at borgerne selv skal stå for at kontakte kommunen, for at få udleveret det nye skraldesystem.  

Vi mener det er vigtigt at borgerne selv skal initiere kontakt til kommunen, for at modtage et 

skraldesystem, da dette ville reducere mængden af borgere som modtager systemet uden at benytte 

det, siden overproduktion af skraldespande er en uønsket effekt af produktets essens.   

  

Andre mulige løsninger til problemstillingen 

 

Hjemmeside med parametrisk skraldespands design  

Denne iteration går ud på at designe en platform hvor brugerne selv kan bestille skraldespande med 

flere moduler, i forskellige mål som passer til brugernes eget køkken. Fordelen ved denne metode er at 

vi kan ramme en potentielt større målgruppe af brugere, da ikke alle brugere besidder samme køkken 

inventar.   

Platformen vi overvejer at designe, vil være i form af en hjemmeside, med forskellige designmuligheder 

for brugerne. Således at brugerne kan vælge både størrelse og eventuelt farve eller form, på deres nye 

skraldespands moduler.   

   

Miljøbevidst emballage  

Ideen bag denne iteration, er at vi kan designe en mere miljøbevidst emballage, for derefter at forsøge 

at udbyde dette design til industrielt brug.   

Det kunne eksempelvis være en anderledes måde at konstruere plastik på, således at mere af den 

plastik der bliver brugt til emballage, vil været egnet til sortering, end den plastik der på nuværende 

tidspunkt benyttes er.  
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Den valgte iteration 

 

Vi har fundet det mest interessant at videreudvikle den segmenterede skraldespand. Ud fra vores 

empiriske analyse, virker det som om artefakten til bortskaffelse af affal,d er roden til 

sorteringsproblemet hos forbrugeren og dermed kernen til de frustrationer, som forbrugeren giver 

udtryk for. 

 

eksisterende produkter  
  

Af eksisterende produkter er der følgende løsnings muligheder til vores problemstilling. 

  

Billige løsninger:  

  

  
  

løsning nr. 1 og nr. 3 ligner til forveksling hinanden på mange punkter, der er sørget for låg, for at holde 

lugt og udseende nede, der er tale om et materiale som hård plast der er let at vaske og er temmelig 

holdbart, nr. 3 er dog et monterbart. Dog forholder de sig kun til 2-3 fraktioner og fylder ret meget, 

taget i betragtning af at man i regeringen går efter at private, skal sorterer i 10 fraktioner fra 2021 

(klimaplan for affaldssektor og cirkulær økonomi).  

Nr. 2 er en anelse anderledes, der ingen låg på toppen og materialerne er bløde dog stadig plastik, man 

kan se på de foreslåede fraktioner at der her er tale om “tørt” affald som udskiller knap då meget 

lugt. Dog er de ret store og egner sig ikke rigtig til vores problemformuleringsmålgruppe.  

  

Dyre løsninger:  
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Til forveksling ligner de dyre løsninger temmelig meget de billige. Der er dog en overvejende tanke om 

at integrere affaldssorteringen stilfuldt i køkkenmodulerne, med fokus på at udnytte pladsen så effektivt 

som overhovedet mulig. Problemet ligger i at man have bestemte køkkenmoduler for at kunne bruge 

disse løsninger og det er ikke altid man finder de nye køkkener i by lejligheder.    

 

 

 

Igennem den kvalitative empiriske analyse, er 

specielt en faktion af affald fremhævet, som er 

ekstraordinær problematisk, at deponere i 

boligen over tid. 

Biospanden indeholder organisk affald, derfor 

er der stor sandsynlighed for at der går råd i 

beholderens indhold. Lugtgener fra denne, 

medvirker til at forbrugeren potentielt giver op 

på sorteringen (se interview bilag).  

Derfor har vi haft fokus på at videreudvikle 

beholderen til denne spand. 

Et krav som skal indfries, vil være at forsegle 

beholderen så godt som overhovedet muligt, 

medmens adgangen til spanden skal være 

uproblematisk.    

ydermere er der givet udtryk for igennem 

empirien, at poserne er problematiske i den 

eksisterende artefakter. 

Derfor har vi i vores iteration helt udeladt 

skraldeposer, men i stedet set på hvordan 

beholderen let kunne rengøres. Her har vi haft 

fokus på at tilpasse designet således det kan gå 

i husholdningens opvaskemaskine.   

 

Fablab 
På RUC’s fablab, undersøgte vi hvilke muligheder vi havde for konstruktion af vores 

segmenterede skraldespand. 

Vi blev introduceret for forskellige materialer. Vi vægtede højt, at materialet skulle besidde 

egenskaber som, holdbarhed, lav vægt og være i stand til ikke at forgå i hyppig kontakt med 

væske. 

Igennem vejledning fra fablabs eksperter, kom vi frem til en benytte en simpel, men stærk type 

fingersamling, der er i stand til, effektivt at binde tynde overflader sammen (schack, 2020). Det 

blev estimeret af fablabs personale, at ”fingersamlingen, afhængigt af materialevalg, uden 

problem ville være i stand til at holde på væske” (schack, 2020).  
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Der findes flere skabeloner til at lave æsker/kasser, vi brugte www.makercase.com. 

Her er det simpelt at indtaste de ønskede mål og lægge dem i en fil som fablab’s laserskærer 

kan læse.  

 

vi foretog en konstruktion af en prototype i materialet HDF. 

 

HDF’en blev udskåret på laserskærer. 

materialet skal have en forholdsvis lille 

tykkelse for at laseren kan skære igennem. 

Men med den valgte samlemetode, skulle 

der nødigt opstå komplikationer i den 

endelige konstruktion.   

 

som vist på billedet, er konstruktionen 

temmelig simpel og fleksibel og derfor oplagt 

at brugertilpasse efter behov. 

https://www.makercase.com/#/
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Den endelige prototype, var udslagsgivende 

for hvordan vi har valgt at lave det endelige 

design. 

 

Endeligt design 
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Skraldesystemet kommer til at bestå af et sortiment af beholdere i forskellige størrelser, 

ekstraordinært der vil være mulighed for at tilpasse skraldespandene efter brugertilpassede mål, da 

den simple samlemetode let kan tilpasses produktionen. Tilpasningen sker igennem en webshop.  

Hver beholder er forseglet med et låg for at forhindre luftgener i boligen. Til hver beholder vil der 

være medfølgende mærkater med illustrationer af de 10 grafiske ikoner, en for hver faktion, som 

regeringen har til mål at alle private skal sortere i.  

Systemet er poseløst og derfor er det absolut afgørende at beholderne skal kunne holde på væske, 

selvfølgelig for hygiejnens skyld, men i særdeleshed også for brugeroplevelsen.  

Ideen med en poseløs designløsning, udspringer hovedsageligt fra vores empiriske analyse hvor der er 

givet udtryk for, at eksisterende poser ikke er i tilstrækkelig kvalitet (bioposer specielt). Derudover vil 

det være ideelt at undgå Co2 mængden der vil komme ud af poseproduktion. 

Systemet er designet til let at gå i opvaskeren, da snavsede beholdere naturligvis vil være en 

komplikation i sådant system. En fremtidsvision kunne bestå at sådant vaskesystem kunne installeres 

ved gårdmiljøets skraldestation, alternativt kunne en vandslange løse problemet. 
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En form for aflæsningssystem på skraldespandene i gårdmiljøets skraldestationen, ville ydermere 

strømline brugeroplevelsen, et sådant design kunne muligvis trække paralleller til det system der er 

implementeret på skraldebilerne. 

 

 

 

8 KONKLUSION  

Konklusion  

Hvordan covid-19 har haft effekt på projektet  

  

  

Som tidligere nævnt er det egentligt allerede nogen tiltag på vej som vil indeholde dele af vores 

iterationer. Det tænkes her på den nye affaldssortering lov det er gældende fra 1 juli 2021. Den 

segmenterede skraldespand vil her være en del af løsningen. Ordningen forskriver at vi skal dele vores 

skrald op i 10 forskellige fragmentationer.  

Ydermere vil der blive sat piktogrammer på affaldet, altså en oplysnings kampagne som vores ene 

interview person var inde på. Problemet er sådan set ved at blive tager hånd om, ihvertfald hvis de 

løsninger der bliver implementeret i 2021 med den landsomspændende affaldsreform virker. Så vores 

projekt været meget hen ad hvilke ændringer der allerede er på vej inden for skraldesortering.  Vores 

iterationer bærer også præg af de segmenterede skraldespande, men hvor regeringen har lavet en 

overordnet handleplan for alle borgerne, har vores været mere fokuseret på hvordan man rent praktisk 

kan bære det ad med den begrænsede mængde plads man har til rådighed i indre by.  

  

Skraldesortering kan dog ikke løses med et snuptag, og det er utopisk at tro på en løsning inden for en 

overskuelig fremtid. En løsning i vesten og i alle industrilandene synes dog ikke så fjern, men hvis det 

skal have en samlet effekt, handler det om at de lande som bare dumper sit affald i naturen og ikke 

regulerer deres affalds mængde, får en hjælpende hånd. I sidste ende kan man forstille sig at for der 

virkelig sker en ændring skal der være en form for incitament for at gøre det, og her er et klimaneutralt 

incitament ikke nok for de ikke lige så privilegerede lande som Danmark.  

Netop det økonomiske incitament er vigtigt, og en pant ordningen som en af vores iterationer 

omhandler kunne være en løsning. 

 

Vores endelige designløsning udmærker sig dog ved at opfylde de krav som vi stillede i vores 

problemformulering. Den er segmenteret og man vil derfor nemmere kunne sortere sit forskellige afflad, 

den kan tilpasses brugernes ønskede dimensioner og man kan designe den ud fra sine behov og forbrug 

og den er energibesparende da den er poseløs. Ud fra barrier analysen og vores kvalitative interview kan 

vi konkludere at den også udfylder de behov de forbrugerne efterspørger. Den ville ydermere fungere 

godt i samspil med regerings affaldssorterings udspil for 2021, da den vil kunne strømline processen hvis 
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den blev implementeret i alle hjem. Det er en skræddersyet løsning som vil kunne løse dele af 

skraldesystemet. 

 

  

Coronaen har til dels besværliggjort vores gruppe arbejde. Den 

har til tider sat en stopper i vores procesorienteret gruppearbejde. Da vi hver og især har 

haft mistanke om mulig covid smitte. Vi 

har kunnet benytte os af kommunikative platforme som teams og zoom som har været en stor hjælp for

 vores gruppe til at opdatere vores status på projektet. Herfra har 

vi ved blandt andet skærmdeling kunnet dele vores foreløbige udkast til vores produkt og kunnet rediger

e og rette i hinandens udkast. Coronaen har også medført at 

vi ikke på samme måde som tidligere kan mødes, da der ved mistanke om sygdom er 

de gængse forholdsregler. Den kan også vist sig som en hindring i vores videre arbejde med projektet, 

her tænkes mestendels på vores case study. Det har vist sig sværre i den periode vi befinder os i lige nu 

at rette henvendelse mod nogle mulige subjekter til vores case study. 

De har givetvis haft nogen skærpet forbehold ved projektet end hvis coronaen var en saga blot. Vores 

interview af testpersoner har også været meget omstændigt fordi så mange forbehold skal tages. En sto

r del af vores projekt var baseret på at kunne teste forskellige iterationer af. 

Vi ville gerne efterprøvet flere design end dem vi gjorde, men igen grundet den situation vi finder os I 

har det simpelthen ikke været muligt. Vi havde også besøg planlagt på blandt andet Vestforbrænding for 

at få et større kendskab til forbrændingsprocessen, men fik at vide derfra, at grundet nye 

corona restriktioner var besøget udskudt på ubestemt tid.  

  

Gruppearbejdsprocsessen bar overordentligt meget præg af covid-19, men det er allerede 

et beskrevet blad, for vores allesammens vedkommende er det første gang vi har udfærdiget en 

akademisk rapport, det har kunnet ses gennem vores arbejdsproces. Vi har i høj grad lænet os 

op ad den røde bog for PPL ( problemorientert projektlæring) af Eva Bendix Petersen og Kasper 

Anthon Sørensen, og den har givet os mange redskaber vi kan benytte fremadrettet mod vores næste 

projekt. Vores gruppedynamik kom hurtigt på plads, og vi uddelegerede arbejdet efter vores 

styrker, men det gav også enkelte udfordringer i starten (vi startede up med fem og endte så med 

tre gruppemedlemmer) projektet har altså været en prøvelse i at arbejde sammen på RUC måden, og 

den har sine styrker og svagheder, men vi har fået det bedste ud af en svær situation.  For eftertiden har 

vi gjort os mange erfaringer for hvordan gruppearbejdet næstegang skal udføres.   
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