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Abstract 
This project tries to explore: "How can one develop and brand the concept of a refill system 

to make it more attractive to recycle plastic material?". Through collecting literature, it has 

been uncovered how big the plastic problem is in the world but primarily in Denmark, as well 

if consumers have an interest in making it more environmentally friendly to shop. The target 

group chosen was women between the ages of 18-35, as studies show that they think about 

sustainability more. Through our own collection of empirical data via interviews and ques-

tionnaires, we have found out what type of design consumers are most interested in, and what 

advantages and disadvantages they see with the refill system, in order to create a better under-

standing. At the same time, it has also been investigated why refill systems have not worked 

in other stores and why it is not more widespread. 

This assignment tries to examine how to brand the idea of a refill system and how to get the 

consumer more interested in the product by using different branding methods such as celeb-

rity branding and storytelling.  
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Indledning 
”I dag brænder vi alt for meget plastik af, vi skal blive meget bedre til at genanvende det. Vi 

har ikke uendelige ressourcer til vores rådighed, og der er ingen grund til at udvinde nye res-

sourcer, når vi kan bruge dem, vi allerede har.” (Miljø-og Fødevareministeriet, 2020) Sådan 

lyder et citat fra tidligere miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i 2018. Vi ople-

ver i dag et større og større plastikforbrug, hvor man kan frygte, at man i forbindelse med 

dette, vil opleve en højere effekt på klodens fossile ressourcer. I 2017 blev der nemlig produ-

ceret 963kg emballage, hvoraf 201kg er plastemballage. Ud af dette bliver 42% af plastikem-

ballagen genanvendt (Miljøstyrelsens affaldsstatistik, 2018). Genanvendelsesprocenten for 

plastikemballage har været stigende siden 2014, og dette medfører, at der er brug for flere 

produkter, som dermed kan føre til en stigning i emballageforsyningen. 

I en undersøgelse af Regeringen pointerer de, at der i 1950 blev produceret 1,7 millioner tons 

plastik, men at tallet steg til 359 millioner tons i 2018. Det forventes kun, at tallet bliver 

større med tiden, og de forventer, at tallet vil stige til 1,2 milliarder tons plastik i 2050.  

I dag bliver mange af vores produkter transporteret og opbevaret i plastikemballage, såsom 

vores fødevarer, drikkevarer og personlige plejeprodukter blandt flere ting. Inden for fødeva-

resystemet har man indført et genanvendeligt system i form af pantsystemet, der hermed 

mindsker behovet for producering af ny plast og aluminiumsdåser. Man hører oftere omkring 

genbrug af den emballage, som man opbevarer fødevarer og drikkevarer i, end man gør til 

emballagen til personlige plejeprodukter. Efterhånden er der dog flere og flere firmaer, der 

har taget idéen om et genopfyldningssystem til sig som en måde at reducere plastforbruget, 

når det kommer til blandt andet shampoo, balsam, sæber og cremer. Denne idé er dog endnu 

ikke blevet adapteret af danskerne, selvom firmaer som Magasin har forsøgt sig med koncep-

tet.  

Landbrug og Fødevarer lavede i 2018 en undersøgelse, der viste, at 59% af de unge under 40 

år havde det at ‘bruge færre plastikposer’ eller ‘købe færre plastikprodukter’ i deres top 5 

over en liste af 35 forskellige initiativer, de kunne vælge imellem for at leve mere bæredyg-

tigt. I kategorien var der 58%, der var kvinder. Undersøgelsen tyder på, at kvinder går mere 

op i at mindske deres plastikforbrug end mænd, og det er denne målgruppe, vi igennem vores 

projekt har valgt at forsøge at fange, da vi her føler, at vi kan gøre en større forskel for for-

brugeren samt miljøet.   
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Problemformulering 
Til dette er der blevet udformet en problemformulering, der lyder som følgende:  

”Hvordan kan man udvikle og brande konceptet om et refillsystem for at gøre det mere at-

traktivt at genbruge plastikmateriale?” 

 

Derudover har vi fokuseret på disse arbejdsspørgsmål:  

1. Hvor stort er det nuværende plastikproblem på verdensplan, og hvordan påvirker det 

klimaet? 

For at kunne besvare dette spørgsmål, er det relevant at kigge på statistikker, der viser, om 

der egentlig generelt set er et problem inden for plastikemballage, og hvor stort det problem 

er. 

2. Hvor stort er plastikproblemet for personlige plejeprodukter i Danmark? 

Her indsnævrer vi os til vores fokus på projektet, og vi ønsker også her at finde diverse artik-

ler, der beskriver problemet inden for personlig plejekategorien. 

3. Hvad er forbrugerens forhold til bæredygtighed? 

I forhold til dette spørgsmål vil vi finde artikler og statistikker, der beskriver, hvordan forbru-

gerens forhold er til bæredygtighed generelt for at undersøge, om forbrugeren går op i bære-

dygtighed. 

4. Hvad er et refillsystem, og af hvilke grunde ville forbrugerne være villige til at bruge 

et refillsystem? 

For at besvare dette spørgsmål vil vi kigge udad og finde andre, der har haft netop dette sy-

stem, og så har vi interviewet samt lavet et spørgeskema for at undersøge, om forbrugeren er 

interesseret i konceptet, og om det rammer den målgruppe, vi forventer. Herefter analyserer 

vi på de fundne data. 

5. Hvilke brandingvirkemidler kan man benytte for at udbrede konceptet om et refillsy-

stem? 

Til dette spørgsmål vil vi finde diverse bøger for at undersøge, hvilke brandingmetoder man 

kan bruge, og herefter sammenligne dem med vores egen indsamlede empiri fra spørgeskema 

og interview.  

6. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved et refillsystem? 
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For at besvare spørgsmålet vil vi kigge på de besvarelser, som vi har fået igennem vores un-

dersøgelser og diskutere fordele og ulemper, samt pointer fra vores redegørelse. Vi har også 

kigget på virksomheder, der har haft det, og hvorfor det ikke har haft mere succes. 

Metode 
Dette afsnit vil beskrive, hvilke metoder vi har brugt igennem vores projekt, og hvordan vi 

har brugt dem især til vores analyse og branding af produktet. 

 

Vi har i idéudviklingsfasen af vores projekt anvendt metoderne Coloured Cognitive Map og 

Storyboard-teknikken i form af vores fag Design og Konstruktion. Dette har vi gjort for at se, 

hvilke muligheder og veje vores idé om et refillsystem kunne gå. Vi har igennem dette også 

fået en dybere forståelse for vores projekt, og hvilke tanker der har ligget bag vores idé om at 

mindske forbruget af plastikemballage, der ikke bliver genbrugt. Med denne metode fandt vi 

også den vinkel, der gav bedst mening ved at kigge på de forskellige grene, som projektet 

kunne gå i form af det Coloured Cognitive Map, som vi kreerede. Netop igennem denne me-

tode fandt vi frem til, at vi ønskede at gå med et brandingperspektiv, fremfor at fremstille en 

prototype, som er en af hovedpunkterne igennem vores opgave. Igennem vores storyboard 

har vi også fået idéer til, hvordan vi ønsker at brande konceptet til vores unge, kvindelige 

målgruppe ved at kigge på, hvad der bedst ville ramme vores målgruppe (se problemkort på 

bilag 1 og 2). 

Derudover er der igennem projektet også benyttet en kvantitativ metode, idet vi har sendt to 

spørgeskemaer ud på henholdsvis vores private Facebook-profiler og en Facebook-gruppe for 

folk, der er interesseret i skønhedsprodukter og lignende. Vi ønskede at finde ud af, om idéen 

om et refillsystem virkede overskueligt for forbrugeren, og om det var noget, som de fandt 

interessant og ville benytte sig af, inden vi gik videre til at interviewe folk på gaderne. Igen-

nem spørgeskemaet kunne vi også vurdere, om konceptet ville ramme den relevante mål-

gruppe, og hvad de tænkte om idéen. Da vi var ude og interviewe flere kvinder og et par en-

kelte mænd på gaden, der var i vores relevante målgruppe, benyttede vi os af den kvalitative 

metode. Vi udspurgte her folk omkring deres mening til et eventuelt refillsystem, som vi vil 

uddybe igennem vores opgave. Vi anvendte denne metode for at kunne få svar, der blev ud-

dybet med kommentarer fra vores målgruppe, som vi ikke nødvendigvis kunne få igennem 

vores spørgeskema. På dette tidspunkt havde vi fået bekræftet vores målgruppe, og vi kunne 

gå mere koncentreret efter de relevante personer for at skaffe den bedste viden indsamling.  
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Ved både interview og spørgeskemaet har vi benyttet os af feltstudie af brugerne, da vi har 

skulle undersøge, hvad deres nuværende forhold til genbrug af emballage fra fødevarer er, og 

om det egentlig er noget, de generelt går op i, da vi på denne måde kunne få en bedre fornem-

melse for, om den unge målgruppe går op i genanvendelse, og om de kunne være interesseret 

i at udvide denne interesse til et refillsystem. Det var igennem disse resultater fra undersøgel-

serne, at vi blev fastsatte på målgruppen. 

Da vi blev sikre på vores målgruppe, gav det mening at fokusere på celebrity branding som 

en brandingmetode for at ramme netop vores målgruppe, idet vi vil benytte en influencer på 

for eksempel Instagram til at reklamere for refillsystemet til sine følgere. Dette vil vi gøre, da 

folk ofte er mere tilbøjelige til at købe et produkt, såfremt de ved, at en berømthed kan stå 

inde for produktet, og influenceren vil tilføre en vis mængde etos til konceptet (Hansen, 

2012, s. 171). Fordelen ved at benytte en yngre influencer er, at de når ud til den målgruppe, 

som vi ønsker at ramme, og dermed bliver brandingen mere præcis og fokuseret. Det ville 

være oplagt at benytte en ung, beauty-interesseret influencer til at reklamere for konceptet, da 

berømtheden vil fungere som en aspirationsgruppe for følgerne, og det vil få dem til at ønske 

at se ud på samme måde som den kendte ved at bruge for eksempel den samme creme, sham-

poo eller balsam. I dette felt har vi også tænkt os at fokusere på Grant McCrackens menings-

overførselsmodel for bedst at bruge influenceren og hans/hendes etos i forhold til refillsyste-

met. Det har været relevant at benytte denne metode for at finde den influencer, hvis offent-

lige rolle passede bedst til de værdier, vi ønsker at tilføre konceptet ved at kigge nærmere på 

de tre stadier i modellen (Hansen, 2012, s. 171-172). 

I forlængelse af værdier har vi også fokuseret på storytelling som metode, da det kan være et 

kraftfuldt virkemiddel at benytte klimaproblemet som en historie bag refillsystemet med alt 

det fokus, som der er for tiden på klimaet og dets ressourcer. Hvis man får fortalt historien 

om refillsystemet, som noget der bidrager positivt til klimaets problemer, kunne det med ti-

den blive til en del af forbrugerens historie, og noget de ønsker at bringe frem i lyset for at 

vise sig fra den mest ønskværdige side (Hansen, 2012, s. 112). Det er dette, vi håber at kunne 

opnå ved at benytte metoden og fortælle en eventuel historie bedst til forbrugeren, og man 

ville forhåbentlig kunne benytte influenceren til at fortælle den historie om det bæredygtige 

valg. Man kan med den gode historie også ”overbevise” køberen om netop at vælge refill, da 

man legitimerer med hjernen, men køber med hjertet (Hansen, 2012, s. 116). 

Lige så vigtigt som det er, at køberen køber med hjertet, er det også vigtigt, at de kan føle, se 

og høre produktet, da det ville være en fysisk maskine, som man satte op til forbrugeren i en 

relevant butik, og her skal man også have en god fornemmelse med produktet. Til dette har vi 
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valgt at fokusere på oplevelsesbaseret branding, da det er vigtigt, at forbrugeren kan se og 

føle selve refillstationen, men også det produkt som der kommer ud af maskinen. Netop 

denne metode har været vigtig for, at vi kan gøre produktet mest attraktivt for forbrugeren, og 

så de vil benytte sig af dette. Det har været relevant at kigge på, hvordan vi ville udvikle sy-

stemet rent udseendemæssigt, for at vi bedst kunne brande det, og dermed har det været vig-

tigt at udfore forbrugerens sanser, så det bliver både æstetisk godt og samtidig nemt at be-

nytte. (Hansen, 2012, s. 250-258) 

Det kvalitative interview  
I dette afsnit vil der redegøres for hvad det kvalitative interview er, og hvordan det bruges. 

Der tages udgangspunkt i Svend Brinkmanns bog “Det kvalitative interview,” og et uddrag af 

Steiner Kvale og Svend Brinkmanns bog “Interview: introduktion til et håndværk”. 

Interviewstruktur og stile 

Et interview kan defineres som en dialog mellem to personer, hvor man prøver at skaffe in-

formationer, eller man prøver at udvide sin horisont med andres meninger eller antagelser. 

Svend Brinkmann nævner i sin bog “Det kvalitative interview” (2013), at en vigtig faktor in-

den for interviewet er, hvordan det skal struktureres. Der findes forskellige strukturformer in-

den for interview.  Det strukturerede interview bruges ofte til meningsmålinger, og det har 

den samme forskningslogik som et spørgeskema. Intervieweren har udarbejdet en interview-

guide og læser spørgsmålene op, som de er skrevet ned. Her fokuseres der på selve spørgsmå-

lene og få dem besvaret og ikke så meget på samtalen. Det ustruktureret interview står i mod-

sætning til det strukturerede interview - her har man ikke meget struktur på forhånd. Det 

kunne for eksempel være interviews, hvor interviewpersonen skal prøve at beskrive deres op-

levelser, problemer eller erfaringer. Her det vigtigt for intervieweren, at man ikke afbryder, 

lytter, og stiller spørgsmål indimellem (Brinkmann, 2013). Det semistrukturerede interview 

kan ses som en standard tilgang til det kvalitative interview. Her har intervieweren også udar-

bejdet en interviewguide, men intervieweren bruger guiden som et hjælpemiddel og behøver 

ikke at følge den kronologisk. En definition fra Kvale og Brinkmann af det semistrukturerede 

interview lyder: ”Det defineres som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser 

af den interviewedes livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener” 

(Kvale og Brinkmann, 2009). 

Sagt på en anden måde, at man indhenter viden fra interviewpersonen, hvor man derefter prø-

ver at fortolke, hvad det er, de har sagt. Det kvalitative interview har til formål at producere 
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viden og analysere og fortolke denne viden. Viden kommer ud fra de beskrivelser, eller for-

klaringer interviewpersonen giver. Interviewpersonerne giver deres egne meninger og hold-

ninger, ud fra hvordan de har oplevet verden.  

En anden vigtig faktor er hvilken interviewstil, der vælges. Her findes der to typer. Det recep-

tive interview og det assertive interview. Den receptive stil gør, at interviewpersonerne har 

kontrol over, hvordan de besvarer de få og enkle spørgsmål.  Den assertive stil er, når inter-

vieweren er i stand til at kontrollere svarene, mangler, fremkalde selvrefleksivitet og udvik-

ling. Det vil sige, at intervieweren er meget aktiv. 

  

Interview som forskningsredskab 

Det kvalitative interview kan blive betragtet som et forskningsredskab. Her ses interviewets 

data som en ressource. Her skal intervieweren forholde sig receptivt og ikke gribe ind og 

stille spørgsmål hele tiden. Validiteten af selve interviewet spiller en rolle i denne form for 

interview. For at sikre at interviewpersonernes svar er valide, skal man huske at give inter-

viewpersonen tid til at tænke og give dem lov til at fortælle frit (Brinkmann, 2013). 

 

Udførelse af et interview 

Før interviewet går i gang, kan man give interviewpersonen en briefing om, hvad formålet 

med interviewet er (Kvale og Brinkmann, 2009). Dette sikrer, at interviewpersonen ved, hvad 

interviewet går ud på, og derfor kan føle sig mere komfortabel under interviewet. Når inter-

viewet er gået i gang, er det en god idé at enten optage med diktafon på en mobil, lave en vi-

deo eller lave en anden form for lydfil. Dette gør, at intervieweren nemmere kan koncentrere 

sig, og optagelsen(erne) kan bruges til videre analyse af interviewet. Når interviewet er ved at 

slutte, kan man lave en debriefing. Dette kan man gøre for eksempel ved at spørge interview-

personen, om de har mere at sige eller nogle spørgsmål. Derudover kan intervieweren spørge 

interviewpersonen, hvordan deres oplevelse har været. 

 

Analyse af et interview 

Den analytiske del findes igennem hele interviewprocessen. For eksempel under selve inter-

viewet når intervieweren beder interviewpersonen om at reflektere videre over, hvad de har 

sagt. Dette gør man for at opnå en bedre validitet. Efter at interviewet er blevet udført, skal 

det transskriberes (nedskrives). Dette er en vigtig del i starten af analysen. Her findes der tre 

forskellige tilgange: 1. den detaljerede samtaleanalytiske tilgang, 2. ordrette transskriptioner 
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og 3. rekonstruerende transskriptioner. Det er formålet med interviewet, der afhænger af hvil-

ken tilgang, man vælger. Herefter har intervieweren enten en teoretisk tilgang eller en tema-

tisk tilgang, som der analyseres ud fra. (Brinkmann, 2013) 

 

Spørgeskema 

Når man opstiller et spørgeskema, er det vigtigt at fokusere på både problemstillingen og re-

spondentgruppen (Harboe, 2013, s. 87). Et spørgeskema er formålsløst, såfremt det ikke tager 

udgangspunkt i problemstillingen, men det skal være nemt for respondenten at forstå og be-

svare spørgeskemaet. Det er derfor vigtigt at starte med at identificere målet med undersøgel-

sen, og hvilken gruppe man ønsker, skal besvare skemaet. Hvilket problem skal egentlig un-

dersøges, og hvem er gruppen, der skal besvare det? Man skal derfor formå at skabe en ba-

lance mellem, at spørgeskemaet skal være så tæt op ad undersøgelsesmålet som muligt, men 

på samme tid sørge for, at der ikke opstår misforståelser hos respondenterne (Harboe, 2013, s. 

87-88) 

For at indsamle de bedste svar og resultater af spørgeskemaet, er det vigtigt, at spørgsmålene 

dækker hele problemområdet, som man ønsker at undersøge, men de skal samtidig være rele-

vante i forhold til problemstillingen og være konkrete og direkte. Hvis man stiller et irrele-

vant spørgsmål, kan det skabe mistro hos respondenten og få dem til at betvivle spørgeske-

maet. Formuleringen af selve spørgsmålet og konteksten er derfor vigtigt, når man udformer 

spørgeskemaet. Et spørgeskema består typisk af tre typer spørgsmål: Faktuelle (eksempel: 

“Hvilket køn er du?”), kognitive (spørgsmål, der måler viden. Eksempel: “Ved du, hvad et 

refillsystem er?”) og holdningsmæssige spørgsmål (eksempel: ”Hvad er din mening til et re-

fillsystem?” Der er dog ingen umiddelbare regler i forhold til, hvordan formuleringen skal 

være ved hver af spørgsmålstyperne, så længe det er let forståeligt. (Harboe, 2013, s. 88-90) 

Rækkefølgen af spørgsmålene er også vigtigt, for at få respondenten igennem sit spørge-

skema. Man kan med fordel placere de nemme spørgsmål først, da respondenten på denne 

måde hurtigt kommer langt ind i spørgeskemaet og har mere motivation til at færdiggøre det. 

Som kontrast til dette kan det dog også have sine fordele at “komme til sagen” hurtigt, da re-

spondenten kan miste motivationen til at lave det færdigt, hvis der er for mange spørgsmål til 

respondentens baggrund eller indledende spørgsmål. Hvis man har spørgsmål, der er mere 

personlige eller følsomme, er det dog en fordel at placere disse til sidst, da der så vil være op-

bygget et tillidsforhold igennem spørgeskemaet. (Harboe, 2013, s. 92-93) 
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Når spørgsmålene er udformet, skal de tildeles en svarkategori. Hertil er det muligt at vælge 

diktome svar, svarlister og skalasvar, hvor man som udformer af spørgeskemaet, skal vælge 

det, der giver den mest logiske mening for spørgsmålet. For eksempel går et “ja/nej” svar un-

der den diktome svarkategori. De to valgmuligheder har sine fordele ved, der ikke er mere at 

vælge imellem, og det kan være tilstrækkeligt, hvis spørgsmålet lægger op til det, men det 

udelukker samtidig mere uddybende svar. Derfor kan man vælge at benytte svarlister i stedet 

for diktome svar, hvor respondenten har mulighed for at vælge imellem flere svar, og de kan 

sætte et eller flere kryds. I Thomas Harboes bog “Metode og projektskrivning – en introduk-

tion” bruger han eksemplet, hvor respondenten køber ind, og de kan sætte et kryds et eller 

flere steder eller svare ‘andet’. Indfører man andet-feltet, komplicerer det dog behandlingen 

af data efterfølgende, da der så skal tages stilling til, hvordan svaret skal indgå under spørgs-

målene. Den sidste mulighed til at besvare spørgeskemaet er skalasvar, hvor respondenten 

skal markere sin mening fra “meget uenig” til “meget enig”, hvor en af ulemperne kan være, 

at respondenten kan føle, at springet fra neutralt til godt kan være for stort, og det dermed gør 

det svært at besvare. Derudover er det også muligt at indføre et fritekst kommentarfelt (Har-

boe, 2013, s. 94-98). 

Semesterbinding 
I dette afsnit vil vi kort beskrive, hvordan vi har brugt vores semesterfag igennem opgaven. 

 

I den første dimension Design og Konstruktion fokuserer vi blandt andet på strategien human 

risk and effectiveness, idet vores idé er meget brugerorienteret. En af de primære årsager til at 

zero waste butikker ikke er mere udbredt, er at det er svært at få forbrugerne til at ændre de-

res indkøbsvaner (Estrada, 2018). Vi skal derfor finde en måde at udbrede konceptet om zero 

waste butikker yderligere og evaluere undervejs for at finde den bedst mulige løsning til ud-

fordringen. Man kan også bruge en del andre metoder og teorier fra Design og Konstruktion. 

Et andet eksempel kunne være teorien om det rationelle sind “rytteren” og det følelsesmæs-

sige autonome system “elefanten”. Selvom man gerne vil handle miljøvenligt i disse zero wa-

ste butikker, kan elefanten tage styringen efter en lang arbejdsdag, hvor man derfor vælger at 

handle i den nemmeste og tætteste, men måske mindre miljøvenlige butik. Idet vi fokuserer 

på brandingaspektet, kan vi bruge disse metoder eller andre i vores branding for at lokke kun-

derne til at bruge vores produkt i butikkerne. Idet vi designer et produkt og en plan for bran-

ding bag selve produktet, er kernekriterierne for et design også yderst væsentlige. De tre ker-

nekriterier drejer sig om; Desirability, om der er et behov eller et problem, der skal løses. 
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Feasibility, hvorvidt det rent faktisk kan lade sig gøre at designe dette produkt og til sidst via-

bility, der drejer sig om, hvorvidt det kan betale sig rent økonomisk at lave designet.  

I den anden dimension Subjektivitet, Teknologi og Samfund vil vi finde empiri og anvende 

både kvalitative og kvantitative metoder. Eksempelvis har vi allerede benyttet os af den kvan-

titative metode i et spørgeskema, og vi har benyttet os af den kvalitative metode i et interview 

med forbrugerne. Idet det er en udfordring at ændre på forbrugernes indkøbsvaner, skal vi 

først få en bredere forståelse for deres indkøbsvaner. Derfor omhandlede spørgeskemaet for-

brugernes indkøbsvaner, og hvorvidt de var villige til at benytte sig af vores koncept. Ligele-

des kunne man med interviewet få nogle andre og måske bredere svar. Virksomheden Matas 

har en afsnit angående bæredygtighed på deres hjemmeside, hvor en forbruger allerede har 

sat spørgsmålstegn til et potentielt refillsystem, og vi har brugt dette interview som et argu-

mentationspunkt i vores diskussion.  

Plastik 
I dette afsnit vil der redegøres for, hvad plastik er, dens miljømæssige konsekvenser og hvor-

dan det bliver genbrugt. Her vil der tages udgangspunkt i forskellige statistikker og artikler 

samt hjemmesider. 

 

Men hvad er plastik, og hvilken påvirkning har det på miljøet? Plastik er et menneskeskabt 

materiale. Den første type af plastik blev skabt af John Wesley Hyatt. Dette materiale skulle 

erstatte elfenben, som billardkugler blev lavet af. Materialet blev kendt som celluloid. Senere 

hen viste dette materiale sig at være letantændeligt. Derfor skabte den belgiske kemiker Leo 

Henricus Arthur Baekeland i 1907 materialet bakelite. I 1920 fandt man ud af, at man kunne 

bruge råolie til at lave plastik, og derefter gik udviklingen af plastik hurtigt (Det Første Pla-

stik, u.d). Plastik består af polymere. Disse polymere bliver fremstillet ud af råolien eller na-

turgas. 4% af verdens råolie går til at lave plastik. Råolien bliver udvundet fra jorden og bli-

ver derefter transporteret til olieraffinaderiet med tankskibe eller rørledninger (Miljøministe-

riet, 2001). Her bliver råolien omdannet med forskellige tilsætninger af kemiske stoffer til 

forskellige typer af plastik, såsom PET (Polyethylenterethphalat), HDPE (high density poly-

ethylen), som er en termoplast, der kan formes ved en høj temperatur og blive fast igen ved 

nedkøling. Denne type plast bruges til for eksempel legetøj eller personlige plejeprodukter, 

og LDPE (low density polyethylen) LDPE er mindre stærkt end HDPE og bliver brugt til 

blandt andet folie, bæreposer og belægning af mælkekartoner (Det Store Plastleksikon, s.d).  
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Plastik i naturen 

Mellem 4 og 12 millioner ton plastik ender årligt i havet. Mindst 90% af det plastikaffald, der 

flyder rundt i havene, ender der via flodsystemerne. Stort set hele plastforureningen stammer 

fra kun ti store floder, hvoraf otte af dem ligger i Asien (Danielsen, 2018). Selvom det er 

nemt at give skylden til de asiatiske lande, er en del af plastikken faktisk vores eget. Danmark 

og andre vestlige lande eksporterer nemlig store mængder af plastikaffald årligt til blandt an-

det asiatiske lande. Mængden varierer år for år, men er nogle år helt op til 50%. I 2017 ek-

sporterede Danmark 48.251 ton plastikaffald. 58% af denne plastik blev eksporteret til Tysk-

land, der ligeledes eksporterer store mængder til Asien. Indblikket i hvad der sker med det 

danske plastik, stopper her, men ifølge professor Gang Liu fra SDU Livcykluscenter havner 

en del helt sikkert i Asien (Dalgaard, 2019). Massive miljøproblemer forårsagede Kina til at 

afbryde den store import af de vestlige landes plastikaffald, og derved lukke låget på Vestens 

foretrukne skraldespand til plastik. Hvert år fordelte Kinas længste flod Yangtzefloden 1,5 

millioner ton plastikaffald i verdenshavene (Dalgaard, 2019). Idet en tom 250 ml Pantene 

PRO-V shampooflaske, fra den lokale Netto, vejer omkring 58 gram, skal der rundt regnet 

hele 17.241 flasker til for at veje et ton. Kinas længste flod fordeler dog årligt, som før nævnt, 

1,5 millioner ton plastik, hvilket svarer til at lidt under 26 milliarder Pantene shampooflasker 

årligt strømmer ud i verdenshavene.  Efter Kina lukkede for affald, havner det dog stadig i 

asiatiske lande som Malaysia, Philippinerne, Indonesien og Vietnam. Den internationale mil-

jøorganisation Greenpeace har kaldt Malaysia for den nye skraldeplads for plastik. Tyskland, 

som Danmark eksporterer plastik til, var det land som sendte fjerde mest plastik til Malaysia, 

hvilket var 72.501 tons plastikaffald (Dalgaard, 2019) eller svarende til omkring en milliard 

Pantene shampooflasker. BBC skrev i 2019, at den Europæiske Union er den største ekspor-

tør af plastikaffald, og at kun en lille del af det plastik, der nogensinde er blevet produceret, er 

blevet genanvendt. Plastikken bliver ofte brændt ulovligt, dumpet i lossepladser eller vand-

veje, der blandt andet skaber risici for miljøet og folkesundheden (Dalgaard, 2019). 

 

Konsekvenser ved plastmaterialet 

Konsekvenserne ved fremstillingen af det praktiske materiale er blandt andet CO2-forure-

ning, når olien bliver transporteret, og når plastikproduktet bliver fremstillet, da der til et kilo 

plastik bliver der udledt fem kilo CO2 (Furhauge, 2019). En anden konsekvens er, når pro-

duktet er blevet fremstillet, men ikke bliver smidt til genbrug, og det havner i naturen eller 
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havet. Hvis store mængder af plastik hober sig op i naturen, kan det blandt andet stoppe vand-

løb eller kvæle planter (Plasticchange, u.d). Plastik kan med tiden blive brudt ned til mikro-

plastik, hvilket er plastikstykker på op til fem millimeter (Danielsen, 2018). I 2015 udkom et 

studie af Jenna Jambeck fra University of Georgia, der konkluderede, at der hvert år udledes 

omkring otte millioner tons affald i verdenshavene. Dette svarer til, at en lastbil fuld af pla-

stik bliver tømt ud i havet hvert eneste minut (Faktalink, 2019). Dyr kan ende med at for-

veksle plastik med mad og derfor spise det, hvilket kan ende med, at de bliver kvalt eller dør 

af sult. Når plastik ligger i havet, kan det også suge farlige kemikalier til sig, som dyrene får 

med, når de spiser plastik, og som mennesker derefter får i sig, når de for eksempel spiser 

fisk. Der er mere mikroplastik, end man lige tror, idet en undersøgelse af University of Essex 

og Plymouth Marine Laboratory har fundet plastik i 102 ud af 102 havskildpadder fra hen-

holdsvis Atlanterhavet, Middelhavet og Stillehavet (Plasticchange , u.d). Sidst, men ikke 

mindst, kan mikroplastikken også ende i vores drikkevand (Carrington, 2017). 

 

Genbrug 

Som nævnt tidligere blev der i 1950 produceret 1,7 millioner tons plastik, og i 2018 var tallet 

steget til 359 millioner tons plastik (Geografisk Orientering Plastik, 2020). I 2050 forventes 

produktionen at have nået til hele 1,2 milliarder tons plastik (Miljø- og Fødevareministeriet, 

2018). I 2017 blev der i Danmark produceret 963 tons emballage, hvor 201 ton er plastembal-

lage. Ud af dette bliver 42% af plastikemballagen genanvendt (Miljø- og Fødevareministeriet, 

2018, s. 20). Dog grundet EU’s nye emballagedirektiv skal emballagemængderne fra 2020 

opgøres efter endeligt genanvendte mængder, hvor de på nuværende tidspunkt i Danmark bli-

ver opgjort efter hvor meget, der indsamles til genanvendelse. På nedestående tabel vises der, 

at den endelige estimeret genanvendelse for emballage kun er 19%, med en tabsrate på hele 

54% (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018, s. 21).  

 
Tabel 2.15. Kilde: Miljø-og Fødevareministeriet, 2018. 
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Tabsraten er så stor grundet, at emballageaffaldet ikke bliver sorteret ordentligt, fordi affalds-

sorteringsmulighederne er dårlige. Derudover når emballagen bliver smidt til genbrug, spiller 

kvaliteten af plastikken også en rolle, det vil sige rester som mad, creme, makeup ikke skal 

være på plastikproduktet, da det højest sandsynligt ikke ville blive genanvendt. 

 

Når det kommer til genbrugen af husholdningsplast, er Danmark en af de lande i EU, som er 

dårligst til at genanvende det med en genanvendelsesprocent på kun 30%. Det meste af hus-

holdningsplast er tænkt til at kunne holde et produkt holdbart i et stykke tid, indtil det er 

brugt, og derefter smides det som reelt ud. Det er vigtigt at kunne skabe et system, hvor man 

har mulighed for at genanvende plast. De forskellige plasttyper PET og HDPE har de bedste 

potentialer til at blive genbrugt (Plast, 2018). Dette er, fordi denne plasttype er meget solid og 

holdbar. Hvorimod LDPE-plastik går let i stykker, og som så ikke kan genbruges igen, da det 

er meget tyndt plastik. I 2017 oprettede plastindustrien forummet for cirkulær plastemballage, 

for at skabe fremtidens løsninger på bæredygtig plastemballage ved at samle aktører på tværs 

af værdikæden (Plastindustrien, u.d). Disse aktører skal i fællesskab bidrage med løsninger 

for at gøre emballageforbruget i Danmark mere cirkulært. I forummet deltager blandt andet 

kommuner, emballageproducenter og forskere. Formålet med den cirkulære økonomi er at 

fremstille plast, som der kan genanvendes igen og igen. Dog er der ingen aktører, der kan stå 

alene om denne opgave. Derfor er et refillsystem – som er vores produkt – en start på at gen-

anvende flasker igen og igen. 

Forbrugeradfærd 
I dette afsnit kigger vi nærmere på forbrugernes adfærd, idet det hjælper os med at forstå for-

brugerens tankegang, og hvordan vi dermed kan påvirke dem til at handle vores produkt. Es-

sentielt er det i dette afsnit at vi blandt andet forstår motivationen til at handle bæredygtigt, 

og hvad der ligger bag forbrugerens købsbeslutninger.   

 

Forbrugerbevidstheden stiger i Danmark. Det er blevet almindeligt at være klimakriger, og 

derved ønsker de danske forbrugere i stor stil at gøre en forskel gennem deres indkøb. Bogen 

‘Refresh Retail 2.0’ viser, at halvdelen af den danske befolkning tænker over at leve bære-

dygtigt og klimavenligt (Wimmer, 2020). I detailhandlen ses der, at bæredygtighed for alvor 

er kommet på dagsordenen, hvor flere og flere virksomheder bevæger sig over mod en bære-

dygtig og klimavenlig tilgang. Dette er essentielt for virksomhederne, idet hele 46% af dan-
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skerne mener, at bæredygtighed er vigtigt, når de tager på indkøb. 64% forventer, at virksom-

hederne er socialt ansvarlige, altså, at virksomheden passer på deres medarbejdere. Størstede-

len af forbrugerne nedsabler dog først virksomheden i tilfælde af uetisk opførsel. Indtil da 

forventer de uden videre, at virksomhederne handler etisk korrekt. Derfor er det vigtigt, at in-

formationen angående virksomhedens ansvarlige opførsel eller bæredygtige tilgang, er nemt 

tilgængeligt for forbrugerne. Et eksempel på dette kunne være, at et refillsystem i stor stil re-

klameres som værende et meget bæredygtigt system med diverse skilte rundt omkring i de 

forskellige supermarkeder eller butikker, hvor disse systemer implementeres. Trods dansker-

nes ønske om bæredygtige produkter, gælder det for mange kunder, og især de unge genera-

tion Z, at de ikke vil betale mere for etisk korrekt producerede produkter (Wimmer, 2020). 

Dette viser, at bæredygtighed og ansvarlighed er ved at blive et basisparameter i detailhand-

len, som firmaerne uden videre bliver nødt til at følge for at kunne konkurrere på det moderne 

marked.  

 

Motivation 

Økologi i Danmark er mest udbredt i København og de større byer. Jo højere uddannelse for-

brugeren har, jo større chance er der også for, at forbrugeren vælger at handle økologisk. Det 

samme ser man i husstande med en høj indkomst (Østergaard, Mortensen, Marquart, Bregen-

dahl & Hasse, 2017). Dette er dog ikke helt overraskende, da økologi viser sig at være 39% 

dyrere end almindelige varer i gennemsnittet, og derfor vil husstande med højere indkomst 

have flere penge til rådighed til at handle bæredygtigt (Pressesystemet, 2020). Det er heller 

ikke overraskende, at forbrugere i storbyer handler mere økologisk, idet butikkernes sorti-

ment af økologiske produkter er større i storbyer. Indbyggerne har altså større motivation til 

at handle økologisk eller bæredygtigt, idet man ikke skal lede langt efter det (Landbrug og 

Fødevarer, 2019). Højere uddannelse spiller også en rolle, i og med forbrugeren dermed har 

større viden angående begreberne bæredygtighed, miljø og klima. Da økologiske produkter er 

bedre for miljøet, og til dels dyrere end ikke-økologiske produkter, ligesom refilldispensere 

kan forventes at være, kan man forvente, at disse observationer også vil gælde refillsystemet.  

 

Motivationen for at handle bæredygtigt kommer på baggrund af flere faktorer. En undersø-

gelse af Landbrug og Fødevarer viser, at den væsentligste grund til at handle bæredygtigt lig-

ger i, at forbrugerne gerne vil efterlade kloden i god stand til de kommende generationer, med 

hele 73% af forbrugeren enige i dette udsagn (Landbrug og Fødevarer, 2017). Det næstmest 
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populære udsagn, med 72% enige forbrugere, er, at motivationen til at handle bæredygtigt 

ligger i at passe på naturen. Tæt knyttet med de andre to udsagn er det tredje mest populære 

udsagn, at man skal undgå forurening, hvor 56% viser sig at være enige.  

 

Pain og jury 

Hvorfor, hvordan og hvorhenne forbrugerne køber, tager udgangspunkt i forbrugerens eller 

markedets såkaldte “pain” (Østergaard, et. al., 2017). Pain er den oplevelse forbrugeren ople-

ver, når forbrugeren eksempelvis støder på et problem eller en mangel. Det er virksomhedens 

opgave at løse eller dække denne pain gennem deres produkter eller ydelser. Forbrugerens 

pain kan være alt fra sult, til en defekt cykel eller manglen på bæredygtighed. Når forbruge-

ren eller andre skal vurdere, hvorvidt en virksomhed løser dette problem eller pain, som for-

brugeren oplever, snakkes der om en ”jury”. Juryen kan være forbrugeren selv eller personer, 

der har indflydelse på forbrugerens beslutning, som eksempelvis forældre, venner, kendte el-

ler influencers. Forældrene påvirker eksempelvis ofte deres børn, når det gælder børnenes 

købsbeslutninger, idet børnene fra en tidlig alder vejledes af forældrenes meninger, om ek-

sempelvis man burde købe den spritnye smartphone eller en ny cykel. Kendte eller influ-

encers kan ofte også påvirke deres publikums købsbeslutninger, idet de er et forbillede for de-

res mange følgere. Dette gør dem i stand til at påvirke deres holdninger på visse produkter, 

hvilket også er derfor, at influencers eller eksempelvis sportsstjerner ofte ses reklamere for 

produkter på sociale medier eller blive brugt som skuespillere i reklamer.  

 

Købsbeslutningsprocessen 
Forbrugeren gør sig en række overvejelser, når man har et problem eller en pain. Denne pro-

ces, som foregår i forbrugerens hjerne, kaldes for købsbeslutningsprocessen (Østergaard, et. 

al., 2017). Den består af en række faser, som giver virksomheden indblik i, hvilke tanker for-

brugeren gennemgår, når personen skal til at foretage sig et køb. Dette giver derfor virksom-

heden indsigt i, hvordan man bedst muligt kan påvirke forbrugeren. Købsbeslutningsproces-

sen består af faserne problemerkendelse, søgning efter informationer, vurdering, købsbeslut-

ning og efterkøbsadfærd. Først erkender forbrugeren, at der er en mangel, et problem eller en 

pain. Det kan være, at forbrugeren er sulten, eller har et møbel, der gået i stykker. Dernæst 

søger forbrugeren efter informationer om, hvordan denne pain kan løses. Denne søgning kan 

eksempelvis foregå på internettet, i en butik eller ved at spørge en bekendt. Når forbrugeren 

har fået tilstrækkelig nok information, vil forbrugeren vurdere de forskellige muligheder i 
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forhold til at få løst problemet. Dette sker ud fra nogle valgkriterier, hvorudfra forbrugeren vil 

tage en købsbeslutning og dermed få løst problemet. Efterkøbsevalueringen er den sidste fase 

i beslutningsprocessen. Her vil forbrugeren vurdere købet, efter at det er afsluttet og afprøvet. 

Vurderingen går blandt andet ud på, hvorvidt problemet blev løst tilfredsstillende, og hvor-

vidt produktet var pengene værd.  

 

Delkonklusion 

Købsbeslutningsprocessen giver virksomhederne indblik i forbrugernes adfærd, når de er ude 

og handle på nettet, i butikker eller andetsteds. Dette indblik kan blandt andet hjælpe virk-

somhederne med at påvirke forbrugeren til at vælge netop deres produkt. Som udgangspunkt 

skal forbrugeren dog have en pain, hvilket beskriver den mangel eller problem, som forbruge-

ren oplever. Dette kan også sammenlignes med desirability fra basiskurset Design og Kon-

struktion, som er et af kernekriterierne for design sammen med feasibility og viability.  

 

De mest populære grunde til at handle bæredygtigt er alle tæt knyttede, da forbrugeren ønsker 

at undgå forurening, passe på naturen og dermed efterlade kloden i god stand til de kom-

mende generationer. Dog er forbrugere i storbyer, med højere uddannelse og højere indkomst 

bedst til at handle bæredygtigt, på baggrund af viden om emnet, økonomi og større sortiment.  

Udseendet af emballage 
Dette afsnit vil redegøre for, hvor vigtig emballage er for forbrugeren.  

  

En undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer viser, at 35% af de danske forbrugere værdsætter 

miljø- og klimavenligt emballage, mens 33% vægter de funktionelle egenskaber vigtigst 

(Pack Markedet, 2010). Funktionaliteten vægtes højst af de mandlige forbrugere, mens kvin-

derne værdsætter miljø- og klimavenlig emballage mest, hvor hele 41% peger på det. Derud-

over værdsætter 18% af mænd emballagens signalværdi mod 8% af kvinder. Chefkonsulent 

og teamleder fra Landbrug og Fødevarer, Klaus Jørgensen, mener, at det er væsentligt at 

skelne mellem de mandlige og kvindelige forbrugere, da kvinderne i langt højere grad er ind-

købsansvarlige i de danske husstande.  

Emballage til retail handler dog alligevel om at skille sig positivt ud på hylden og sikre opti-

mal opmærksomhed. Produktet skal således være “the chosen one”, hvilket blandt andet kom-

mer an på form, farvevalg, størrelse, tekst, budskab, konkurrerende produkter og målgruppe 

(Artlinco, u.d.). Det kan betale sig, at produktet er nemt at håndtere, når forbrugeren får øje 
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på det, idet det er essentielt, at kunden får lyst til at kigge nærmere på produktet – hvilket i 

vores tilfælde er en velfungerende dispenser, der er nem at anvende. Det går ikke, at brugsin-

struktionerne på dispenseren er uklare, eller at det tager alt for lang tid at finde ud af det selv. 

Emballagen skal give grund til tre gange ja. Ja til at tage produktet ned fra hylden, hvilket i 

vores tilfælde er at gøre brug af dispenseren. Dernæst ja til at købe produktet, og sidst, men 

ikke mindst, ja til at købe produktet igen. Selvom emballagen kun udgør en del af produktop-

levelsen, så betyder det første møde med produktet alligevel en hel del. Mange kunder træffer 

først det endelige valg ved hylden, og derfor skal produktet kunne fortælle sin historie på få 

sekunder.  

Målgruppe 
I denne del af opgaven vil vi forklare vores valg af målgruppe ud fra diverse artikler, så man 

ved, hvilken målgruppe det bedst kan betale sig at henvende sig til, når det gælder bæredyg-

tighed. 

Vil man have den mest bæredygtige målgruppe, er det kvinder mellem 18 og 35 år, man skal 

have fat i. En befolkningsundersøgelse af interesseorganisationen Synergi viser nemlig, at 

hele 77% af kvinder er enige eller delvist enige i, at det ville gøre dem stolt, hvis Danmark er 

foregangsland for grøn omstilling, hvor tallet for mændenes vedkommende ligger på 68%. 

Den store forskel ligger dog i, hvorvidt de vil gøre, eller allerede gør noget for at bidrage til 

den grønne omstilling. Her er 72% af kvinder enige, hvor kun 56% af mænd er enige i dette 

udsagn (CSR.dk, 2019) 

 

En undersøgelse af Arla gennem Epinions Danmarkspanel viser, at der også er forskel på de 

forskellige aldersgruppers mening og bidrag til bæredygtighed. Millennials, danskere født 

mellem år 1980 og år 2000, viser sig at være den aldersgruppe, der lever mest bæredygtigt. 

47% af unge mellem 18 og 35 mener, at har gjort en stor indsats for at leve bæredygtigt, mens 

kun 30% af de 36-55-årige og 31% af de ældre over 56% mener det samme. Forbrugerekspert 

Anna Glad er ikke overrasket over, at Millennials lever mere bæredygtigt end deres forældre, 

den såkaldte Generation X. Generation X er nemlig vokset op med frygten for atomkrig, hvor 

Millennials derimod er vokset op med frygten for klimakrise, hvilket afspejler deres holdning 

til bæredygtighed. Det har også sat præg på de forskellige generationers købsmønstre, når de 

køber ind i supermarkeder eller på nettet. 32% af de 18-35-årige har fravalgt et produkt, fordi 

det ikke har været bæredygtigt nok, hvor kun 20% af de 36-55-årige og 21% af de ældre over 

56 år har fravalgt et produkt af samme grund (Skovlund, 2018).  
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I december 2019 har Landbrug og Fødevarer lavet en undersøgelse for at finde frem til, hvor-

dan danskernes forbrugsvaner er i forhold til at leve mere bæredygtigt. I undersøgelsen tager 

de primært udgangspunkt i fødevarer som en faktor, og de har opstillet en række udsagn, som 

respondenterne skulle svare på, med hvilke de fandt mest overskuelige i forbindelse med at 

leve mere klimavenligt. 59% af unge under 40 år vurderede, at de var mest villige til at 

‘bruge færre plastikposer’, og hvor der på en fjerdeplads over de forskellige udsagn, der blev 

opstillet i undersøgelsen, blev svaret at ‘købe færre plastikprodukter’. I profilen var det 58%, 

der var kvinder af dem, der havde besvaret inden for den gruppe, de blev delt ind i. Dette bi-

drager til vores valgte målgruppe, da undersøgelsen viser, at det er de unge kvinder, der går 

mere op i at leve bæredygtigt, og som især er villige til at formindske deres plastikforbrug. 

(Vesterbæk, Preus, & Logo-Koefoed, 2019) 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer (2019) 

 

Altså viser undersøgelserne, at kvinder i alderen 18-35, er den gruppe der viser mest interesse 

i bæredygtighed og bidrager mest af alle til den grønne omstilling. Et nyt bæredygtigt system 

som refill-dispensere, vil derfor højst sandsynligt vække mest opmærksomhed hos denne 

gruppe af danskere.  

Refillsystem 
I dette afsnit vil der blive gjort rede for, hvad et refillsystem er, og hvilke typer der allerede 

eksisterer. Herefter vil designet af vores eget refillsystem blive forklaret, og hvordan det 

fungerer, samt hvorfor vi har valgt at designe refillsystemet på den måde. Vi har taget 

udgangspunkt i forskellige artikler, hjemmesider og vores egne analyser. 

 

Et refillsystem er et system, hvor man kan få genopfyldt nogle bestemte produkter fra den 

emballage, man har fået ved det første køb af et produkt. Det foregår således, at man kan 
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komme med en tom flaske, for eksempel en parfume eller en shampoo alt efter hvilket 

refillsystem og brand, der er stående i butikken og få det genopfyldt. Nogle virksomheder og 

brands har dette koncept stående enten i deres butikker eller inde på deres hjemmesider. 

Der bliver ikke benyttet særlig mange refillsystemer her i Danmark. Eksempelvis bliver der 

benyttet et refillsystem i Magasin, hvor man som kunde kan få genopfyldt sin tomme 

parfumeflaske af mærket Lancôme op igen efter brug (Lancôme, 2020). Det vil derfor være 

oplagt at sætte fokus på branding af et refillsystem og dermed skabe en større kendskabsgrad 

til netop dette. 

  
Billede 1. Kilde: LØS Market 
 

Eksisterende refillsystemer 

Der er flere firmaer, der har fået et refillsystem til deres produkter efterhånden. Her kan man 

for eksempel tage udgangspunkt i Nivea (Nivea, u.d.) og Lancôme (Lancôme, 2020), der 

begge har implementeret et genopfyldeligt system af henholdsvis showergel og parfume, som 

man kort kan læse om på deres hjemmeside. På begge hjemmesider bliver det dog kun nævnt, 

at dette er noget, de beskæftiger sig med, men der bliver ikke yderligere reklameret for 

hvordan. Derudover skal man lede længe på hjemmesiden for at finde frem til det. Der er 

reklameret med flere steder på Niveas hjemmesider for deres tilgang til bæredygtighed, og 

hvordan deres emballage er bæredygtigt, men genopfyldningen bliver kun nævnt en enkelt 

gang. Dette tyder især på, at implementering af refillsystemerne endnu ikke har fanget 
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forbrugernes interesse i Danmark, som det måske har i andre lande, og firmaet derfor ikke har 

prioriteret at brande det.  

Det tyske firma Beiersdorf har i august 2020 sat en refillstation op for et par af Niveas cremer 

i Tysklands apotekkæde ’dm’ (Beiersdorf, 2020). Firmaet har indført konceptet om, at 

kunden kommer til refillstationen, tager en flaske og fylder den op med det valgfrie produkt. 

Når flasken er tom, kan kunden komme retur til apoteket op til 3 gange, før flasken indleveres 

til personalet af hygiejnemæssige årsager, hvor flasken bliver genanvendt. Såfremt kunden 

gør dette, vil de modtage en ny flaske, og den første genopfyldning vil være gratis 

(Beiersdorf, 2020). En af udviklerne siger desuden også dette om produktet og processen: 

”First, we had to understand and define the consumer and shopper experience to design a 

holistic solution’ says Caroline Zia, senior formula developer at Beiersdorf. ‘While the con-

cept of refilling is not entirely new, the personal care category does not boast widespread use 

of this technology yet. We had to identify the best possible scenario for the consumer and for 

sustainability.” (Designboom, 2020). Netop tyder det på, at der mangler en udbredelse af 

teknologien og dens anvendelse inden for den personlige plejekategori, da hverken Nivea 

eller Lancôme i Danmark reklamerer højlydt omkring deres implementering af systemet. 

Enten mangler teknologien, eller så mangler den korrekte markedsføring af dette til netop at 

nå ud til forbrugerne.  

 
Beiersdorf refillmaskine. Kilde: Beiersdorf, 2020 

  

Et firma, der har fået etableret et nemt og brugervenligt refillsystem, er Giorgio Armani, da 

de har fået produceret parfumen ’My Way’, der kan genopfyldes. Hver parfume kan skilles 

ad, og man kan genopfylde flasken hjemmefra uden brug af en medarbejder. Når først 
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parfumen er brugt op i den originale emballage, kan man købe en genopfyldningsflaske, som 

kommer i 150ml og er solgt i en cellofanfri emballage (Armani Beauty, u.d.). Denne parfume 

reklamerer Armani for, hvis man går ind på parfumen på deres hjemmeside, men det fremgår 

ikke af startsiden, og der er ikke yderligere lavet reklame for den i forbindelse med 

implementeringen af refillsystemet. Dette tyder på, at teknologien er der, og selve konceptet 

er noget, som virksomhederne er opmærksomme på, men der mangler den korrekte branding 

til at nå ud til forbrugerne og gøre idéen populær og eftertragtet. 

 
Giorgia Armanis reklame for ‘My Way’. Kilde: Armani, u.d. 

Som Zia fra Beiersdorf siger, er refillsystemet ikke just banebrydende, men det er ikke blevet 

udbredt endnu inden for den personlige pleje. I hvert fald ikke i Danmark. Det ser ud til, at 

Tyskland langsomt er ved at implementere systemet i form af Niveas refillstation, men at 

innovationen endnu ikke har nået det danske publikum. Det kunne være et spørgsmål om tid, 

før man får inspirationen fra udlandet og prøver kræfter med det hjemme også, såfremt man 

finder ud af, at det er fordelagtigt for alle parter. Det kræver dog den korrekte branding for at 

gøre forbrugeren opmærksom på, at fænomenet eksisterer. Armanis egne reklameplakater 

med parfumen nævner ikke noget om en mulighed for refill, og det tyder på mangelfuld 

branding, hvor man ikke gør forbrugeren opmærksom på de muligheder, de kunne have i 

forhold til produktet.  

Det kræver dog ikke bare branding men også en udvikling af selve systemet, hvor både 

firmaet og forbrugeren kan mødes på mellemvejen, samtidig med at have miljøet som en 

prioritet, og hvor der, som Zia siger, vil blive skabt det bedste scenarie for begge parter. Det 

er vigtigt for begge parter, at et refillsystem kan betale sig rent økonomisk set, da det vil 

koste penge at få et refillsystem op at stå og samtidig gøre det til priser, der ikke er alt for 

dyre. Vores undersøgelser viste, at forbrugerne ikke ønskede at betale meget mere for 

produktet, selvom det var bæredygtigt - altså, forventer de, at kvalitet og bæredygtighed 

følger hinanden, men uden en potentiel prisstigning, og netop dette scenarie kan blive svært 

for firmaet at imødekomme rent økonomisk grundet plastiks i forvejen lave pris. Med tiden 
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kan det dog være en fordel for ikke bare firmaet, men også for miljøet at investere i et 

refillsystem, og man kan dermed skabe det bedste scenarie for forhåbentlig alle, eller i værste 

fald et scenarie alle kan gå med til for klimaets skyld. 

Interview  
I følgende afsnit vil vores egne interviews bliver analyseret og sidst forklaret, hvad de kan 

bruges til. For at analysere tages der udgangspunkt i interview metodeafsnittet. 

 

For at kunne udbrede konceptet omkring et refillsystem, er det vigtigt at vide, om det er no-

get, forbrugerne er interesseret i, og om det er noget, de ville bruge tid på i deres hverdag. 

Derfor har vi valgt at lave et semistruktureret receptivt interview, hvor vi har været ude og 

spørge forbrugerne. Interviewene blev udført i København Centrum foran Magasin, da stue-

etagen består af makeup og personlige plejeprodukter, og Matas da de er kendt for at for-

handle parfume, kosmetik, og personlige plejeprodukter.  

Målgruppen er kvinder mellem 18 og 35 år, og derfor var det dem, der blev udvalgt mest. 

Dog blev der også spurgt nogle mænd for at vise, at kvinder går mere op i personlige pleje-

produkter og det at handle mere miljøvenligt. Interviewene tog to til fire minutter at udføre. 

Der blev lavet en interviewguide med nogle spørgsmål, som der gerne skulle besvares. Men 

som skrevet tidligere er det en guide til interviewet, og den bliver derfor nødvendigvis ikke 

fulgt kronologisk. Interviewguiden så således ud: 

 

1. Hvor gammel er du?   

2. Hvad laver du til dagligt?   

3. Hvor ofte handler du, og i hvilke butikker handler du oftest?   

4. Føler du nogle gange, at du ikke har overskud til at handle ind?   

5. Handler du over nettet (Nemlig.com)?   

6. Tænker du over at handle miljøvenligt, og hvor ofte gør du det?   

7. Hvor ofte køber du personlige plejeprodukter?  

8. Hvilke slags personlige plejeprodukter køber/bruger du mest/oftest?   

9. Går du op i mærket på produktet?   

10. Har udseendet af emballagen en betydning for det personlige plejeprodukt, du vælger?  

11. Ved du, hvad et refillsystem er, eller har du hørt om det før?  

12. Ville benytte dig at et refillsystem til personligpleje produkter, du bruger for at handle 

mere miljøvenligt? 
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13. Hvis det er besværligt at skulle tage sin emballage med til supermarkedet, ville du så 

være interesseret i et leveringservice, sammenligneligt med nemlig.com, der kører 

rundt og fylder emballage op?   

 

Før interviewet gik i gang, fik interviewpersonerne en briefing, så formålet med interviewet 

blev afklaret til interviewpersonerne, inden interviewet gik i gang (Kvale og Brinkmann, 

2009). Der blev derfor stillet direkte- og dynamiske spørgsmål fra start. Der blev lavet 21 in-

terviews, hvor 18 af dem er kvinder og 3 af dem mænd. Alle interview personerne, undtagen 

2, lå indenfor målgruppen 18-35 år.  

 

Ud fra interviewene er der blevet dannet en ground theory (Grounded Theory, u.d) om, at for-

brugerne og kvinderne mellem 18-35 år gerne vil benytte sig af et refillsystem, hvis det er til-

gængeligt, og man ved, hvor det findes henne. Denne teori er dannet da ud fra interviewene 

svarede 19 af interviewpersonerne, at de er villige til at bruge det.  

En af interviewpersonerne, som var en ung mand på 19 år, viste ikke nogen interesse i inter-

viewet eller formålet med det og svarede kun på nogle af spørgsmålene. Spørgsmålet om han 

ville være villig til at benytte sig af refillsystem, svarede han ikke på, men stod og kiggede 

ned i jorden og hoppede lidt, mens kæresten svarede positivt: “Ja det ville jeg. Medmindre 

det er 40 gange dyrere, så ville jeg. Til normal pris ville jeg”. Da en anden interviewperson 

blev spurgt det samme spørgsmål, svarede hun: “Det lyder dyrt”. Herefter blev hun spurgt, 

om hun var villig til at bruge det for at gøre det mere miljøvenligt at handle. Her svarede hun: 

“Det kan da godt være. Det kommer an på, hvis det gør det, det skal”.  Her ser man et af de 

tematiske kategorier som er ‘Tvivl’. Tvivlen træder i kraft af, at interviewpersonerne er usikre 

på, om de vil bruge refillsystemet, da det måske kan være dyrere, eller at refillsystemet ikke 

er let tilgængeligt, som for eksempel at det ligger langt væk, da forbrugerne ellers skal bruge 

meget tid på at hente produktet. En anden tematisk kategori, der skiller sig ud i interviewene, 

og som står lidt i modsætning til kategorien ‘tvivl’, er ‘motivation’. Motivationen er, at inter-

viewpersonerne gerne vil bruge et refillsystem for at mindske forbruget af plastik og gøre det 

mere miljøvenligt af handle.  

 

Interviewpersonerne var også villige til at bruge et udleveringsservice som nemlig.com til 

genopfyldning af deres produkter, hvis det også var en mulighed. Dette kunne være en god 

mulighed for dem, som ikke har tid i deres hverdag, eller bor længere væk end butikken, hvor 

man kan genopfylde. To unge piger på 22 år svarede, at de kun handler online, og da de blev 
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spurgt, om de ville benytte sig af et udleveringsservice som nemlig.com, svarede de begej-

stret: “Absolut!” og “Ja. Det skal være så nemt så muligt”.  

 

Der er mange muligheder for, hvilke plejeprodukter forbrugerne bruger mest. Nogle bruger 

olier og andre cremer. Derfor blev der spurgt ind til hvilket produkt, interviewpersonerne 

brugte mest. Her svarede de fleste shampoo og balsam. Der blev derefter spurgt, om mærket 

eller om emballagen (indpakningen) af produktet havde nogen speciel betydning, for hvilket 

produkt de vælger. Her svarede størstedelen nej, men en studerende pige på 25 år svarede:  

“Jaer det er jo lidt det, der fanger oftest, også sådan med hvilket type produkt det er. Om det 

er pangfarvet eller mere nede på jorden farvet. Det tror jeg, vi mennesker gør generelt”. En 

anden ung pige på 19 år svarede også: “Altså nej, men jeg tror, det er noget, som appellerer 

til en. Hvis det er skrigende pink, så ja. Så tænker man, ‘Gud det ser spændende ud’”. Em-

ballagen på produktet har i et hvis omfang betydning for forbrugeren, men det er kun, når det 

kommer til at skulle kigge på produkter. Når det kommer til udvælgelsen af selve produktet, 

som de gerne vil købe, har emballagen ingen betydning. Det er, hvad der er I selve produktet, 

og hvad det gør ved for eksempel håret eller huden. Om cremen gør huden mere fugtig, eller 

om det er shampooen, der fikser de spaltede spidser I håret, er det, der har den største betyd-

ning for forbrugerens valg af det personlige plejeprodukt. 

 

Delkonklusion 
For at opsummere så ville størstedelen af interviewpersonenerne være meget villige til at 

bruge et refillsystem, for at kunne gøre det mere miljøvenligt at handle personlige plejepro-

dukter. Dette produkt kunne for eksempel være shampoo, da det var det produkt, majoriteten 

af interviewpersonerne brugte oftest. Når forbrugeren vælger et produkt, er det ikke udseen-

det af emballagen, der har betydning, men hvilken effekt produktet har. Derudover var inter-

viewpersonerne meget positivt indstillede overfor spørgsmålet omkring udleveringservice.  

Spørgeskema 
I dette afsnit vil vi redegøre for de svar, som vi fik igennem vores spørgeskema. Herefter vil 

vi analysere på de data ud fra den empiri, vi har fået igennem opgaven og se, om responden-

terne kunne være interesseret i et refillsystem. 
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Udover at interviewe har vi i første omgang sendt et spørgeskema ud på Facebook til vores 

omgangskreds. Spørgeskemaet ramte dog forholdsvis bredt og ikke vores tiltænkte mål-

gruppe, som vi havde fastlagt igennem diverse undersøgelser af en generel interesse for bære-

dygtighed i artikler og lignende, så vi sendte et nyt spørgeskema ud på Facebook-gruppen 

“Smuk og Skønhed” for at teste, om dem der fandt makeup og personlige plejeprodukter inte-

ressant normalt, også ville synes om idéen om et refillsystem. Vi vurderede, at dette var den 

rette gruppe at undersøge i anden omgang, da vi sendte vores spørgeskema ud for at få mere 

koncentrerede svar fra den korrekte målgruppe. Med spørgsmålene startede vi ud med faktu-

elle spørgsmål, men gik hurtigt til de holdningsmæssige spørgsmål, da det især var respon-

denternes personlige holdninger og tanker til konceptet, der var vigtige for os, selvom deres 

baggrund også havde en betydning. 

 
I spørgeskema 1 til vores omgangskreds fik vi 40 besvarelser, og som det ses af ovenstående 

illustration, var over halvdelen af dem, der besvarede spørgeskemaet i aldersgruppen +30 år. 

Dog var 82,5% af disse kvinder, men det var alligevel ikke den tiltænkte gruppe, som vi 

havde planer om at nå, så derfor kiggede vi på “Smuk og Skønhed”-gruppen i stedet for at an-

skaffe bedre empiri. 

Efter vi havde observeret Facebook-gruppen over et par dage, var det ud fra opslagene at 

dømme primært kvinder i vores ønskede aldersgruppe 18-35 år, der postede derinde. Dette 

ses især også på data fra spørgeskema 2. Vi fik 32 respondenter, hvor af 25 af dem var kvin-

der. Dette er en procentdel på 78%, og vi har dermed ramt vores målgruppe i forhold til køn-
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net. Derudover var 81% 19-26 år, så vi kan altså se, at vi af anden omgang fik fat i den øn-

skede målgruppe, og det er derfor også disse svar og holdninger, vi har taget mest udgangs-

punkt i. 

Spørgeskema 1 viste, at det som forbrugerne brugte mest inden for den personlige plejekate-

gori, var shampoo og balsam, så det var dette fokus, vi valgte at gå med igennem vores op-

gave og tage udgangspunkt i til næste spørgeskema, da vores interview viste det samme.  

 
Da vi har sendt forskellige spørgsmål på de to spørgeskemaer, er det ikke meget, der er fælles 

nævner for de to, også især fordi det første spørgeskema ikke ramte den målgruppe, som vi 

ønskede at undersøge. Vi opdagede også, at spørgsmålene fra det første spørgeskema ikke var 

konkrete nok i forhold til vores problemformulering, og de resultater vi ville have, så vi om-

formulerede et par af dem, så de blev mere præcise. Dog nævner både de ældre og de yngre 

især Matas igennem spørgsmålene. I spørgeskema 1 blev det nævnt 7 gange, og i spørge-

skema 2 blev det nævnt 13 gange i fritekst kommentarfelt både som et sted, hvor de handlede 

ind til deres plejeprodukter, men også at de bruger Matas’ eget mærke generelt. En af kom-

mentarerne var “Billigt og godt for miljøet” fra spørgeskema 1, så dette er noget, der går igen 

på tværs af aldersgrupperne. Dette kan især også ses fra spørgeskema 2, hvor at billigt er no-

get af det, respondenterne går meget op i.  



Gruppe nr.: V2024788114 HUMTEK B  
 

  Side 30 af 55 
 

 
Udover at det selvfølgelig var vigtigt for respondenterne, at produktet gjorde, hvad det skulle, 

var det dog også betydningsfuldt, at det var til at betale og duftede godt. At det skal være til 

at betale, hænger også godt sammen med, at 17 af de 32 respondenter fra spørgeskema 2 var 

studerende, hvor at det primært er SU’en, der rækker. Det kan man også se ved det spørgs-

mål, hvor vi spurgte, hvor meget de var tilbøjelige til at betale mere for, at deres produkt er 

bæredygtigt. 47% ønsker at betale 0-10kr mere for, at produktet er bæredygtigt. Det er der-

med især økonomien, der spiller ind for de unge, når de skal vælge deres produkt.  

Som udgangspunkt er begge grupper også interesseret i et refillsystem, hvor spørgeskema 1 

har 82,5% sagt, at de kunne finde på at benytte sig af et refillsystem. Her stiller spørgeskema 

2 sig mere skeptiske, hvor 56% siger ja, men 41% siger måske. En del af tvivlen, udover pri-

sen, er forårsaget af hygiejne, som er et bekymringspunkt for begge aldersgrupper. Fra spør-

geskema 1 svarede en respondent følgende: “Det afhænger af, hvordan det her refillsystem 

fungerer. Hvis det er i et butiksområde, hvor det er tilgængeligt for alle kunder, ville jeg ikke 

være sikker på, hvor god hygiejnen er. Hvis refill systemet fungerer ved en ansat, der sørger 

for grundig rengøring af medbragt genbrugsemballage, inden brug af systemet kunne det må-

ske overvejes. Men igen dette ville jeg kun anvende, hvis processen var synlig for mig.”  

Pointen omkring den manglende rengøring pointeres også af en af flere respondenter fra spør-

geskema 2, der har peget på dette som en grund til ikke at benytte et refillsystem: “Hvis der 

ikke er ordentlig hygiejne og hvis det gjorde at få en ny fx shampoo besværligt.” Og som den 

anden respondent skriver, er selve besværligheden omkring det også noget, som man stiller 

spørgsmålstegn ved. 14 af 32 respondenter forskriver, at tilgængeligheden og en potentiel be-

sværlighed ved systemet, kunne være nok til, at de ikke ønskede at benytte en refillstation, 

som også hænger sammen med, at 47% følte et par gange om ugen, at de ikke havde over-

skud til at handle. 
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Resultater 

Det ses igennem vores resultater, at det er vigtigt for vores respondenter, at det er nemt og til-

gængeligt at komme til et potentielt refillsystem. De ønsker ikke at tage længere væk end 

nødvendigt, selvom produktet er mere miljøvenligt, og de sparer plastikken, da de i forvejen 

ikke føler, at de har overskud til at handle. Flere føler også, at det lyder til at være besværligt 

at skulle genopfylde sit produkt fremfor at købe et nyt, og at det ville være tidskrævende 

fremfor at købe et nyt produkt, hvor det hele var gjort for en i forvejen. Det skal derfor være 

let tilgængeligt, for at forbrugerne ønsker at benytte sig af et refillsystem, og det skal kunne 

betale sig for dem. Ikke bare i forhold til distancen, men også rent økonomisk. Spørgeskema 

2 viste, at forbrugerne ikke ønskede at betale mere, for at produktet var bæredygtigt, og det er 

derfor en forventning og formodning, at produktet ikke skal være dyrere, bare fordi det er bæ-

redygtigt. For aldersgruppen 19-26 år var det især vigtigt, at det skulle være billigt, for at de 

ville benytte sig af et refillsystem, som der tidligere skrevet hænger sammen med, at de fleste 

studerer, og dermed primært lever af SU, som en respondent også pointerer: “Hmm, hvis det 

er lidt for dyrt, vil jeg nok ikke (bruge et refillsystem), når min eneste indkomst er SU, men 

ellers.” 

14 af respondenterne fra spørgeskema 2 nævnte, at de købte deres personlige plejeprodukter 

som for eksempel shampoo og balsam i deres supermarked, og mange af de mærker som re-

spondenterne fra spørgeskema 1 nævnte var også mærker, der blev solgt i lokale supermarke-

der. En respondent har svaret dette: “Nemmere at købe i ens dagligvarebutik, nu man allige-

vel er der”. Det tyder altså på, at de fleste køber personlige plejeprodukter som shampoo og 

balsam, når de alligevel er på farten og er ude og handle, hvor det skal være nemt og hurtigt. 

At Matas også bliver nævnt, på tværs af spørgeskemaerne og aldersgrupperne viser, at forbru-

gerne også ønsker at gå et sted hen, der er “specialiseret” i netop personlige plejeprodukter, 

og at de vil gå et sted hen, som de kender til. En idé til at løse forbrugerens problem med en 

potentiel besværlighed kunne være, at implementere et refillsystem i et supermarked eller 

Matas, der havde plads og midler til at gøre det. Det ville bidrage til det faktum, at forbruge-
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ren ønsker, at det skal være nemt at købe plejeprodukter, og at produktet skal løse de eventu-

elle udfordringer håret eller huden har, når de selv kan vælge, hvilket produkt de ønsker at 

genopfylde, da netop effekten af produktet var det vigtigste for 69%. 

Det var tværtimod dog ikke særlig vigtigt for respondenterne, at produktet havde et flot ud-

seende, eller at det var parfume/parabenefrit, hvilket giver flere muligheder i forhold til at de-

signe emballage og produktet ved et refillsystem. For 38% af respondenterne var det ikke 

vigtigt, hvordan en dispenser til et refillsystem var designet, men en transparent dispenser var 

at fortrække for 41%. 

 
At de fleste foretrækker den transparente dispenser, bidrager til det faktum, at hygiejne er en 

gentagende bekymring. Forbrugerne ønsker at se, at deres produkt er rent, og at det ikke er 

fyldt med bakterier, når det kommer ud. Dette er især også et grundlag for mange af dem, der 

har besvaret med måske til at benytte et refillsystem, da de har deres bange anelser til, at pro-

duktet enten ikke kan holde sig hygiejnisk, når man selv skal genopfylde det, eller at de fryg-

ter, at man glemmer flasken til at genopfylde.  

Dog viser resultaterne fra spørgeskema 2, at de forskellige bekymringer ikke er lige så vig-

tige, som at det er miljøvenligt at benytte sig af et refillsystem, og at det kræver mindre pla-

stik. 22 af de 32 respondenter pointerer som en årsag til at benytte et refillsystem, at det er en 

fordel at kunne formindske sit plastikforbruget, eller at det er miljøvenligt. Dette viser, at det 

er noget, som vores målgruppe går op i, og at de tænker over dette som en parameter, og da 

56% har svaret, at de ville benytte sig af et refillsystem, tyder det på, at såfremt man kan løse 

de bekymringer, som respondenterne har, så ville de fleste benytte sig af et refillsystem. 

I spørgeskema 1 forholder de sig mindre skeptiske, da 82,5% var tilbøjelige til at benytte sig 

af et refillsystem. Her er der også 70% af respondenterne, der har svaret, at de altid eller ofte 

tænker over at handle mere grønt, som indikerer, at den ældre generation også viser en inte-

resse for at handle mere bæredygtigt. Derudover var også allerede 28 af de 40 respondenter, 

der allerede genbrugte emballage. Dette er selvfølgelig også nemmere, når man allerede har 
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affaldssortering ved sin lejlighed eller hus, som man i 2018 havde i 40 kommuner (Miljømi-

nisteriet, 2019). Ligesom de yngre stiller de sig dog også skeptiske ved mange af de samme 

punkter, selvom de kan lide idéen om at kunne genopfylde emballagen - især hvis produk-

terne bliver billigere. Det er både besværet og hygiejnen, der fylder mest i spørgeskema 1, 

men de stiller sig mindre kritiske overfor dette end spørgeskema 2, da de 82,5% synes, at det 

ville kunne bidrage positivt til at nedsætte deres forbrug af plastik, og et eksempel heraf er: 

“Det må også gøre produktet billigere, og vi skal af med alt det plastik!” 

Spørgeskema 1 fokuserede især på, at opfyldning af shampoo og balsam var det mest attrak-

tive, da det var det, som de benyttede mest af med cremer og olier på en anden plads. Dog var 

det halvdelen, der brugte shampoo og balsam mest, så derfor besluttede vi os for at tage ud-

gangspunkt i det og tage det videre til vores produktudvikling. Derudover spurgte vi respon-

denterne, om de ville aflevere deres produkt hos en butik, hvis de fik en gevinst, hvor svarene 

fordelte sig således: 

   
Størstedelen synes om idéen, men 9 respondenter ville ikke benytte sig af det. Iblandt de ne-

gative svar var det for eksempel, at man ikke ønskede at bruge tid på det, eller at man ikke 

handlede ofte nok, til at det gav mening. En respondent pointerede dog også følgende: “Får 

flere mennesker til at gøre det, se på flasker og dåser.” Man kunne for at gøre det mere at-

traktivt, derfor implementere en form for gevinst, for hver gang man kommer retur med em-

ballagen, eller man genopfylder den for at få systemet til at tage fart, ligesom man til dels gør 

med flaskepant, hvor man får panten retur.  

Ud fra dette kan vi altså vurdere, at selvom det ikke er den ønskede målgruppe, vi fangede i 

spørgeskema 1, så var der alligevel en del af den ældre generation, der kunne finde på at be-

nytte sig af et refillsystem også, og som fandt det en god ide til at mindske deres plastikfor-

brug på en forholdsvis nem måde.  
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Delkonklusion 
Vi kan se igennem vores undersøgelser i form af spørgeskemaerne, at forbrugerne er villige 

til at benytte sig af et refillsystem for at skåne miljøet og formindske deres personlige plastik-

forbrug. Dog kræver det også, at systemet skal kunne måle sig med de priser, der allerede ud-

bydes på personlige plejeprodukter, og at det skal være nemt for forbrugeren at tilgå. Derud-

over er det vigtigt at sørge for hyppig rengøring og gøre det tydeligt for forbrugeren, at pro-

duktet er hygiejnisk og kan betale sig på alle parametre.  

Design af refillsystem 
Meningen med dette afsnit er, at for at vi kan brande et system, kræver det, at der allerede er 

et system, som vi kan brande. Vi har her valgt at udvikle vores eget, og nedestående afsnit vil 

forklare, hvordan vi har tænkt os at gøre det, og hvordan designet skal være, så det fanger 

forbrugernes interesse bedst. 

 

Formålet med vores refillsystem design er, at det skal skabe interesse og motivation for 

forbrugerne til at gøre det mere miljøvenligt at handle og mindske plastikforbruget. 

Inspirationen for valget af kategorien personlige plejeprodukter kommer fra The Body Shop, 

som er kendt for at have kosmetisk og hudpleje produkter, og da vi ønsker at fokusere på 

personlige plejeprodukter i lignende serie, er vi blevet inspireret af deres system. De har valgt 

at have et refillsystem hovedsageligt til deres showergel produkter, som vil gøre det muligt 

for forbrugerne at komme ned i deres butikker og få genopfyldt deres beholdere. 

Virksomheden har også gjort det således, at for hver femte flaske kunderne kommer med, vil 

de modtage et gavekort på 5 pund. De resterende flasker, som kunderne ikke får fyldt op, 

bliver enten genbrugt til et nyt produkt eller genbrugt til at lave vandkasser eller nye 

legepladser til børn. Deres mission er at hjælpe verdenen med at genbruge. Dette valgte de at 

gøre for både at passe på miljøet, men også for at give kunderne en god og sjov oplevelse. 

The Body Shop har i 1990’erne prøvet at etablere et refillsystem, men det mislykkedes, da 

forbrugerne ikke vidste konkret, hvordan de skulle benytte systemet (Smithers, 2019). 
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Billede 2                                                                                      Billede 3 

På billede nr. 2 ses et billede af The Body Shops refillsystem. Her trækker man i et håndtag, hvorefter 

produktet kommer ud af en form for vandhane. På billede nr. 3 ser man hele refillsystemet. Ovenover 

opfyldningsstedet er der aluminiumsflasker, man kan købe, fylde op og genbruge. Kilde: The Body 

Shop, u.d. 

  

Vores mulige designløsning kommer ud fra tidligere designs af refillsystemer eller andre 

genopfyldningssystemer, såsom sodavandsmaskiner eller softice og slushicemaskiner. 

Refillsystemet består af tre transparente beholdere (gennemsigtig beholder – eksempel kan 

ses på billede 1. Valget af den transparente beholder er ud fra, at forbrugerne gerne vil kunne 

se produktet og farven af det, da det skaber en tryghed hos forbrugerne, som vi har fundet ud 

af igennem vores spørgeskemaer, hvor 41% foretrak dette. Igennem vores undersøgelser 

fandt vi ud, at for kunden er gennemskuelighed vigtigt. Udover at det selvfølgelig skal være 

æstetisk pænt at se på, så det fanger interessen, så er det også vigtigt, at emballagen føles godt 

og lige så med selve produktet fra maskinen. Det skal være rart at ville bruge, og noget man 

har lyst til at prøve. Derudover skal maskinen også være støjsvag. Lyde siger meget for os 

omkring kvalitetsniveauet af produktet, og hvis maskinen larmer og overdøver, kan det give 

en indikation af, at produktet ikke virker optimalt, og det vil derfor ikke synes attraktivt 

(Hansen, 2012, s. 253). De fleste af respondenterne ønskede i deres produkter, at der skulle 

være en god duft, men for at imødekomme alle, vil vi først tilsætte en meget mild og neutral 

duft, så alle kan være med. 
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Med tiden kunne det dog være muligt at indføre muligheder, eller hvor man selv kunne tilføre 

en mere gennemtrængende duft til produktet, men hvor forbrugeren ville have 

valgmulighederne og potentielt få flere sanser i spil. 

For mennesker er det vigtigt, at sanserne bliver stimuleret og jo flere, jo bedre. Et refillsystem 

har den fordel, at forbrugeren har mulighed for at se, røre, føle og opleve produktet selv, og at 

de selv kan styre det hele. Det vil derfor være en oplevelse til at begynde med at prøve dette 

nye tekniske apparat, hvor de vil glæde sig til at afprøve indholdet derhjemme, men hvor det 

med tiden gerne skulle blive en del af deres vaner og dagligdag, at man genopfylder sin 

emballage, når den er ved at være tom, og på denne måde følger de tre ja’er fra tidligere 

(Hansen, 2012, s. 233-256).  

Hver af de tre beholdere indeholder shampoo med hver deres effekt. Den første dispenser 

indeholder shampoo til tørt og skadet hår, den anden til normalt hår, og den tredje til fugtigt 

og olieret hår. Grunden til valget med tre typer og ikke kun en er, at alle forbrugere har 

forskellige slags behov og de tre typer, der er blevet valgt, er de mest almindelige hårtyper. 

På hver af beholderne står der til hvilke typer hår, det er til, hvilke ingredienser der er i, og 

hvor meget det koster for eksempelvis 100 ml shampoo. Denne inspiration er taget fra LØS 

Market, som kæmper for mindre affald og mindre ressourcespild (LØS Market, u.d.). 

Beholderne hænger over et bord. Den emballage, som man har taget med eller skal købe, 

vejer man på en vægt, før man fylder den op. Når den tomme emballage er blevet vejet, 

kommer der et mærke ud af vægten, hvor der står, hvor meget den vejer. Denne inspiration 

kommer fra forretninger, hvor der findes bland selv-slik. Efter at emballagen er vejet, fylder 

man sin emballage op. Dette gør man ved at sætte sin tomme emballage ind under 

dispenseren, hvorefter man trykker på en START-knap. Når beholderen er fuld, eller 

forbrugeren synes, at han eller hun har fået den rette mængde produkt, trykkes der på STOP-

knappen, hvorefter dispenseren stopper med at fylde produkt i. Til sidst vejer man 

emballagen med produktet i og får en mærkat med en stregkode, som man betaler ved kassen, 
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alt efter hvor meget produkt man har fyldt i. Det er dog ikke nødvendigvis det mest 

miljøvenlige at benytte papir, så med tiden når produktet har tjent sig selv ind, kan man 

opgradere det til en brik med en chip i, som kunden vil få udleveret, hvor 

kassemedarbejderen blot skal scanne den ind, og beløbet så betales. Derefter bliver brikken 

desinficeret og ellers genbrugt.  

Valget af en START og STOP-knap er, for at kunderne kan medbringe forskellige typer af 

tomme emballage produkter til at fylde op. Dermed kan kunderne selv styre, hvor meget der 

bliver fyldt i deres emballage. Hvorimod hvis man kun havde valgmulighederne 250ml, 

500ml, eller 750ml, skal man sørge for at have en emballage med til den mængde produkt, og 

hvis forbrugeren ikke har tømt sit produkt fuldstændig inden refill, kan man risikere, at det 

flyder over og er mere besværligt for forbrugeren.  

Da flere af respondenterne fra spørgeskemaet var bekymret for hygiejnen, kunne man få en 

medarbejder til at fylde op for en, eller man kunne indføre en sensor, der automatisk vil 

registrere, at man holdt produktet foran, og som så ville fylde op, indtil man fjernede 

produktet igen. Den nemme løsning, og som der kunne virke til en start, kunne dog være at 

indføre enten handsker og/eller sprit, som man skal benytte sig af inden brug af maskinen. 

Man kunne med fordel også lade sig inspirere af Niveas refillsystem i Tyskland, hvor 

forbrugeren kan genopfylde produktet tre gange, før de får en ny emballage gratis, så man 

ved, at emballagen i sig selv opfylder de hygiejnemæssige krav.  

Derudover skal refillsystemet være let at tilgå, da vores undersøgelser viste, at 

tilgængeligheden af systemet især var vigtigt. Hertil ville det mest optimale være at 

implementere systemet i et supermarked, hvor mange af respondenterne fra spørgeskema 2 

allerede handlede deres personlige plejeprodukter, og da man i forvejen handler ind, ville det 

være det nemmeste for forbrugeren. For at gøre det endnu mere fordelagtigt for forbrugeren, 

er det også vigtigt, at produktet beholder en pris, der ikke overstiger, hvad de allerede betaler, 

så til dette ville det også være vigtigt at lave billigt, men bæredygtigt produkt med gode 

råvarer, der er gode for håret, som samtidig kan betale sig at producere på den måde.  

Til dette er det især vigtigt at fokusere på, at det er det rationelle sind, dermed “rytteren”, der 

tager en bevidst beslutning om at være miljøbevidst, fremfor at man lader sig styre af det 

følelsesmæssige autonome system, “elefanten”. Men hvis man gør det så nemt som muligt for 

forbrugeren, kan man nemmere styre dem henimod “rytteren”, hvis man placerer 

refillsystemet i supermarkedet, når de i forvejen er ude og handle. Især brandingen af dette er 

af betydning, for at “rytteren” bevidst skal vælge det mere bæredygtige valg og dermed en 

refillstation.  



Gruppe nr.: V2024788114 HUMTEK B  
 

  Side 38 af 55 
 

Branding 
Dette afsnit vil fokusere på brandingen og de forskellige metoder, vi har taget udgangspunkt i 

med eksempler på disse fra allerede eksisterende firmaer, der har brandet på denne måde. 

Derudover vil det beskrive vores plan for brandingen af vores refillsystem. 

 

Vi har valgt som produkt at lave en plan, der omhandler branding af refillsystemer. Dette har 

vi valgt at gøre, idet vi synes at brandingen af refillsystemer mangler. Ud fra vores interview, 

har vi fundet ud af, at forbrugerne enten ikke helt vidste, hvad et refillsystem var, eller at det 

ikke var lettilgængeligt for dem. Derfor har vi valgt at sætte fokus på at skabe en større 

kendskabsgrad på refillsystemer.  

I dag benytter man branding som en slags identitet. Da man som forbruger afspejler sig selv i 

det enkelte brand, og ved hjælp af dette vil man gerne adskille sig fra mængden. Som 

forbruger vil man gerne give et billede af sig selv til personen overfor, om hvem man er. 

Branding er blevet en naturlig ting, i den enkelte forbrugers liv. Ikke alle er klar over det, 

men faktisk brander vi alle mærker “gratis”, idet vi går rundt og viser eller anbefaler tøj, sko 

eller personlige plejeprodukter.    

 

Branding betyder oprindeligt ”at brændemærke”. Termen stammer fra den amerikanske 

prærie, hvor kvægfarmeren brændemærkede sit kvæg for at kunne kende sin flok fra andre 

kvægflokke. I denne tidlige form for branding var brandet altså et ejermærke. Som følge af 

industrialiseringen og den begyndende masseproduktion fik også virksomheder behov for at 

brande deres produkter. Denne form for branding kaldes et producentmærke eller 

produktmærke (Hansen, 2012). Branding går ud på at finde de metoder og teorier, som vil 

være oplagt for den enkelte virksomhed at benytte sig af i forhold til at skabe et kendskab - 

og interesse for refillsystemer. Branding er ikke “bare” et varemærke. Et brand går ud på at 

give kunderne en fornemmelse af, hvad det er, de køber, inden de køber det for at knytte 

nogle forventninger og følelser til brandet. Igennem brandingen er man med til at “love” 

kunderne noget ekstra eller noget mere end et produkt eller service, som man leverer. Hvis 

brandet er velkendt, vil beslutningen være meget nemmere for kunden. Idet kunderne stoler 

på stærke brands, da de ved, hvad de kan forvente af dem. Som virksomhed skaber man et 

brand ved at knytte nogle værdier til sine produkter eller service. Disse værdier kan formidles 

på mange måder. Det kan være både direkte og indirekte for eksempel ved at fortælle en 

historie om sin virksomhed eller produkt. Historier kan være med til at danne brandværdier, 
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da man som kunde ikke “bare” køber et produkt eller service, men en livsstil og historie 

(Ivækst, u.d.).  

Sammenligner man det med markedsføring, handler det om processen fra idé til produkt. Til 

udarbejdelsen af et produkt og salget af dette. Til sidst markedsføring i forhold til selve 

virksomheden (Bigum & Co., u.d.). Årsagen til at der ikke bliver benyttet markedsføring, 

men i stedet branding er, at der er sat fokus på at gøre refillsystemer til en del af forbrugernes 

livsstil og samtidig brande et produkt, som allerede eksisterer. Hvorimod med markedsføring 

går det ud på at skabe et helt nyt produkt fra bunden.     

 

Storytelling 

Storytelling er en sammenhængende fortælling mellem fakta og følelser, som en virksomheds 

brand fremkalder. Det giver kunderne årsager til, hvorfor de skal købe et produkt eller 

service, og samtidig får det virksomheder til at fortælle historien bag deres brand - hvorfor 

det eksisterer, og hvorfor det har en betydning på tværs af al kommunikation. Storytelling er 

ikke længere et ”nice to have”, men et ”need to have”, som i sidste ende vil maksimere en 

virksomheds synlighed, fortjeneste og indflydelse. (Da Costa, 2019) 

 

Virksomheder 

Ecooking er en dansk virksomhed, som producerer naturlige og økologiske personlige 

plejeprodukter med omtanke for forbrugeren og miljøet, til priser de fleste kan være med på. 

Virksomheden er grundlagt af hudplejeproducenten Tina Søgaard i år 2014. Ecooking kom 

på hylderne i år 2015. Sortimentet bestod af 7 produkter, men har i dag 60 produkter. 

Virksomhedens filosofi er, at hudpleje skal være nem, effektiv og hurtig. (Ecooking, u.d.). 

 

Tager man udgangspunkt i virksomheden Ecooking, som producerer økologiske 

plejeprodukter, er det vigtigt at fortælle historien bag dem til forbrugerne. Det er vigtigt at 

fortælle om, hvordan Tina Søgaard kom på idéen til at danne sin virksomhed. Dette kan gøres 

således, at man fortæller, at hun startede det i 2014, hvor hun gik ud på sit laboratorium og 

plukkede nogle ingredienser til sig selv. Hun var lige blevet skilt fra sin eksmand, hvilket 

havde sat sine spor i hendes hud. Den var træt og trist og endte med at falde fuldstændig 

sammen. Hun havde allerede en virksomhed i forvejen, derfor havde hun adgang til en masse 

råvarer og årtiers viden om, hvad der virker og giver huden boost, som hun havde brug for. 

Hun tog produkterne hjem og lavede dem i hendes køkken. Søgaard så hurtigt resultater, og 
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det gik ikke ubemærket hen. Venner og familier ville også have fingrene i hendes 

hjemmerørte produkter. Søgaard startede sin egen lille produktion derhjemme, og hendes 

private produkter blev opbevaret i brune, enkle glas, som produkterne i dag også findes i. 

(Ecooking, u.d.). 

Historier som disse vil vække forbrugernes interesse og danne et påvirkningspotentiale, som 

snakker til hjertet fremfor hjernen. Historier skaber billeder og kan dermed aktivere en masse 

følelser, som fakta alene ikke kan fremkalde. Det personificerer brandet og kan tiltrække 

tilhøreren med ind i fortællingen ved at skabe identifikation igennem genkendelige karakterer 

eller situationer. Historiefortælling er en lettilgængelig kommunikationsform, idet historier er 

menneskets ældste måde at kommunikere på (Hansen, 2012).   

Virksomheder bør benytte sig af den ydre storytelling på det operative niveau. Her handler 

det om at benytte små historier i sin daglige eksterne kommunikation. For eksempel 

hudplejeproduktet Rudolph Care. På deres hjemmeside kan man læse om deres historie, og at 

de siden start har valgt at producere et unikt produkt, som er bæredygtigt og har en luksuriøs 

effekt (Rudolph Care, u.d.). 

I forhold til refillsystemet kan man lave en storytelling, som omhandler historien om en 

virksomhed, der går op i personlig pleje og bæredygtighed og dermed kan man eventuelt 

spille på patos og gøre forbrugeren opmærksom på klimaproblemerne, og hvordan de kan 

bidrage positivt til dette ved at benytte refillsystemet. Dette kunne skabe en sympati mod 

firmaet. Det handler derfor om at fortælle, hvordan man som kunde kan være med til at 

hjælpe både virksomheden og miljøet ved at benytte refillsystemer. Men den rette sympati og 

en god historie kan det være nok til at overbevise forbrugeren om at vælge et refillsystem 

fremfor at købe et nyt produkt hver gang, da undersøgelser viser, at man køber med sit hjerte 

og ikke sin hjerne (Hansen, 2012, s. 116). 

At man som kunde kan være med til at afhjælpe på klimaets problemer blot ved at benytte et 

refillsystem, er noget, der hjælper på kunders selvbillede, om at de gør noget godt for miljøet. 

Såfremt man får gjort det til en del af forbrugerens historie, kunne det være noget, de ønskede 

at bringe frem til venner, familie og bekendte, da det på den måde kunne vise den gode sider 

af dem. Den side, der tænker på klimaet. De ville altså vise den ønskværdige side frem, som 

en del af deres historie (Hansen, 2012, s. 112) 
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Celebrity branding 
”Celebrity branding” er betegnelse for at benytte kendte personer i sin 

markedskommunikation i håb om, at de kan hjælpe med at ”booste” salget af organisationens 

produkter (Hansen, 2012). 

For at brande et refillsystem af et produkt bør man benytte sig af celebrity branding, idet det 

vil være med til at få en form for opmærksomhed til produktet og samtidig hjælpe med salget 

af produktet. Celebrity branding er præget af etos som brandingform, hvor det handler om at 

appellere til modtagerens tillid og skabe en form for troværdighed. Ved at bruge forskellige 

argumenttyper og sproglige kneb, vil man som afsender opbygge en troværdighed, så man 

kan fremstå troværdig over for modtageren og dermed skabe en god etos. Dette kan opnås 

ved at være “ekspert” inde for et område, eller hvis man har en masse erfaringer, og fortæller 

ud fra det til modtageren. Denne appelform bliver kaldt for kontekstuel etos (Petersen, 2018). 

Dette betyder, at berømtheden kan være med til at overføre en del af sin etos til brandet. Idet 

at man som forbruger tænker, at hvis han/eller hende kan stå inde for dette produkt, må det 

være godt. Dette kan være med til at få forbrugerne til at benytte sig af produktet. Derudover 

kan berømtheden overføre en del af sit eget værdisæt til brandet, da de er ladet med 

detaljerede og magtfulde betydninger (Hansen, 2012).  

Grant McCracken har udviklet en model for meningsoverførsel, som viser hvordan en kendt 

person kan overføre sin egen værdi til et produkt. Samtidig hvordan det kan skabe en ekstra 

værdi for forbrugerne.  

 
Grant McCrackens meningsoverførselsmodel. Kilde: Heidi Hansen, 2012 

Modellen er delt op i tre faser kaldet kultur, endorsement og forbrug. I første stadie, kultur, 

kigger man på berømtheden og den populærkultur, som personen er en del af. Værdien er 

ikke noget, som er givet i sig selv. Det er noget, som bliver skabt igennem de roller, som 

personen har. Dette kan være alt fra skuespiller til fodboldspiller. Forbrugerne kender ikke 

berømthederne som privatperson men igennem de offentlige roller, som personen påtager sig 

mere eller mindre frivilligt. Meninger fra de offentlige roller berømthederne påtager sig, 
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bliver overført til berømtheden og bliver en del af de værdier, de har. En berømthed har mere 

end én rolle, nogle roller kan være mere dominerende end andre. Disse værdier vil være 

dominerende i berømthedens etos. For eksempel Tiger Woods, han er lige så kendt for sine 

sexskandaler, som han er for sit golfspil (Hansen, 2012). En berømtheds source attractivness, 

afgøres af de roller personen er kendt for, og hvilke der er mest dominerende. I første stadie i 

McCrakens meningsoverførselsmodel undersøger man, alle de roller en berømthed har og 

finder på denne måde frem til, hvilket værdisæt personen har.  

I andet stadie Endorsement handler det om at få overført de værdier, berømtheden har til den 

enkelte organisation eller produkt. Dette kan gøres igennem kommunikationsprocesser, hvor 

man sammensætter berømtheden i forhold til produktet. Det kan være igennem reklamer, 

sponsorering eller testimonials (Hansen, 2012). Ifølge Hamish Pringle bør man benytte 

stjernen som rollemodel. Denne form for celebrity branding skal personen fungere som en 

positiv rollemodel. Al celebrity branding indeholder et element af en berømthed som 

rollemodel. Men ifølge Hamish Pringle er der nogle brancher, hvor en berømthed benyttes 

således, at forbrugeren bliver opmuntret til at projicere sig selv i berømthedens sted og udøve 

den samme opførsel. Man skal have lysten til at gøre det præcis samme som ham eller hende, 

idet man gerne vil ligne personen og opføre sig på samme måde. For eksempel medvirkede 

fotomodellen Helena Christensen i en reklame for Ariel, i deres kampagne “Do a good turn”. 

Her anbefaler hun, at man vasker sit tøj i 30 grader for at skåne miljøet (Hansen, 2012).  

En anden måde er en stjerne spiller sig selv. Her optræder en berømthed som sig selv og 

viser, hvordan brandet indgår i hans eller hendes hverdag. For eksempel David Beckham, 

som har designet for H&M, og i denne forbindelse er der lavet en lang reklame, hvor David 

Beckham spiller sig selv, mens skuespilleren Kevin Hart spiller en skuespiller, som skal 

spille David Beckham i en film. Her følger Kevin Hart David Beckham for at lære at være 

som ham. Derudover ser man David Beckham gå i H&M’s tøj og fungere som fotomodel for 

dem. Der er otte andre metoder også på Pringles liste, men de her to er de helt oplagte for den 

brandingmetode, der skal benyttes til brandingen af refillsystemer. Det er vigtigt at der er en 

naturlig forbindelse mellem berømtheden og produktet, idet forsøget på værdioverførsel 

ellers mister sin troværdighed. Hvis der ikke er den naturlige overgang, er det ikke den 

berømthed, man skal benytte sig af (Hansen, 2012).  

Det tredje stadie forbrug handler om, at forbrugerne skal gøre krav på de værdier, produktet 

gennem celebrity brandingen tilbyder forbrugeren. For at endorsementprocessen lykkes, 

kræver det, at forbrugeren opfatter de tilknyttede værdier som positive og får lysten til at 

bruge dem i sin selviscenesættelse, for at brandingen kan skabe ekstra værdi for produktet 
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eller organisationen. Hvis ikke forbrugeren gør krav på de værdier, som berømtheden 

tilbyder, er der ingen værdiforøgelse. Dette betyder, at hvis der er benyttet en berømthed, som 

forbrugerne ikke kan identificere sig med, så er celebrity brandingen mislykket.  Hvis det 

lykkes at sammensætte berømthedens værdier til produktet, men værdierne ikke skaber ekstra 

værdi hos forbrugerne, eller hvis forbrugerne ikke gør krav på værdierne, er der ikke opnået 

en højere brand equity, som er hele formålet med celebrity branding. Brands bliver brugt som 

rekvisitter i menneskets selviscenesættelsesprocesser og for at skabe en vellykket celebrity 

branding, skal forbrugeren se en fordel i at iscenesætte sig selv med den hjælp, de får fra de 

værdier, som personen repræsenterer i reklamen (Hansen, 2012).      

Risiko  

I det første stadie i McCrackens model fandt man ud af, at en berømthed har flere tusinder af 

betydninger. Der vil derfor altid være en risiko forbundet med at tilknytte sit brand til be-

stemte berømtheder. Etos er i konstant forandring - dette gælder også for berømtheder. Idet 

deres næste rolle vil påvirke deres etos. Samtidig vil de handlinger, de foretager sig uden for 

rampelyset også påvirke deres etos, hvis det kommer i medierne. Celebrity branding vil der-

med være en risiko, idet der kan komme utilregnelige ændringer i berømthedens etos, som vil 

være enten en positiv eller negativ ændring. Mange virksomheder har haft uheldige værdier 

på deres celebrity branding, som har fået dem nødsaget til at afbryde samarbejdet mellem den 

enkelte berømthed, da de har været bange for, at berømthedernes private skandaler vil på-

virke deres brand negativt. Når man vælger at “købe” en berømthed, skal man som virksom-

hed være opmærksom på, at man muligvis får flere end de ønskede værdier i pakken. Under 

stadie to i McCrackens model forsøger man at overføre de ønskede værdier fra berømtheden 

til brandet, men man skal være opmærksom på, at forbrugerne ikke kun påvirkes af organisa-

tionens brandkommunikation. Det kan derfor været svært at styre hvilke værdier, som skal 

overføres til brandet, samtidig hvordan disse værdier kan ændre sig i fremtiden. Derudover 

kan en anden risiko være at igennem celebrity branding, kan berømtheden skabe “støj” i for-

hold til budskabet i brandet. Selvom man finder en berømthed, som har samme værdier som 

brandet, og som appellerer til den samme målgruppe, kan man risikere, at personen stjæler al 

opmærksomheden, og at forbrugerne kun lægger mærke til personen og ikke selve brandet. I 

værste tilfælde kan forbrugeren måske ikke engang huske, hvilket brand personen reklamerer 

for (Hansen, 2012).  
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Værdioverførslen kan gå begge veje. Det går ikke kun fra berømthed til produkt, men også 

fra produkt til berømthed. Det betyder, at stærke brands kan være med til at skabe berømthe-

der. For eksempel KiMs Chips, her har de gjort “Jørgen”, som er deres figur, til en berømt-

hed. Brands har magtfulde symboler. En berømthed bør derfor være opmærksom på, at deres 

etos kan både styrkes og svækkes, når man indgår et samarbejde. For eksempel Nike, hvis de 

vælger at lave en celebrity branding, vil det være en form for kvalitetsstempel af en stjernes 

sportspræstationer. Da både stjernen og Nikes etos kan styrkes af samarbejdet (Hansen, 

2012).   

De kendte, som vil være oplagt at benytte sig af til brandingen af et refillsystem, er blandt 

andet Irina Olsen (også kendt som Irina The Diva). Hun er 33 år gammel og kommer 

oprindeligt fra Ukraine, men kom til Danmark som 10-årig. Igennem de seneste 9 år har hun 

formået at skabe sit eget brand på de sociale medier, hvor hun blandt andet taler om hendes 

hverdag og skønhed, og ting som er svære at tale om (Olsen, u.d.). På Instagram har hun 

236.000 følgere, der følger med i hendes hverdag og profil. Irina har lavet flere masterclasses, 

der omhandler skønhedsprodukter og har skabt sit eget makeupbrand kaldet ’Irina The Diva’. 

Hun interesserer sig meget for makeup og skønhedsprodukter, og samtidig rammer hun 

målgruppen for et potentielt refillsystem. Det vil derfor være en mulighed at benytte hende 

som en kommunikationskanal til målgruppen. 

Derudover er det muligt at benytte sig af Louise Bjerre. Hun er 22 år gammel og har sin egen 

YouTube-kanal og er stifter af hjemmesiden IGEN. Louise interesserer sig meget for miljø, 

klima og bæredygtighed. På Instagram har hun 202.000 følgere, som følger med i hendes liv 

og opslag. Hun går meget op i, at man skal købe højkvalitetsprodukter, som man kan bruge 

igen og igen, uden at det skal gå ud over jordens ressourcer og forbrugernes privatøkonomi 

(IGEN, u.d.). Med Louise vil det også være muligt at komme ud til vores målgruppe, idet hun 

har et stort antal følgere, som ser med på hendes profil og kanal. Derudover vil det være 

oplagt at benytte hende, idet hun i forvejen går meget op i bæredygtighed, og at man skal 

minimere brugen af affald og plastik. Hun vil derfor være en god kommunikationskanal, da 

hun også har sin egen virksomhed, som omhandler at bruge tingene ”IGEN”. 

Hvis man vælger at lave et samarbejde med en “influencer” eller berømthed på det sociale 

medie Instagram, skal man være opmærksom på, at antallet af følgere vil påvirke prisen for 

branding af produkt. Det koster 30.000-50.000 kroner per opslag på Instagram, hvis man har 

200.000-400.000 følgere på Instagram, idet de har et stort publikum. Hvis man derimod væl-

ger at få lavet en story på 15 sekunder er prisen cirka 10.000-15.000 kroner. 
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Vælger man at benytte “influencere” eller berømtheder som har 20.000-50.000 følgere på In-

stagram, er prisen pr. opslag og story på 2.000-10.000 kroner. Det kan dog variere fra influ-

encer til influencer (Adtraction, 2019).    

Det er også vigtigt at benytte sig af andre former for branding udover celebrity for at ramme 

et endnu brede publikum, da det naturligvis ikke er alle i vores valgte målgruppe, der følger 

influencere, men det er en god måde at starte med at få sat gang i systemet. For eksempel 

kunne Instagram og Facebook-reklamer være relevante at benytte også for at komme endnu 

bredere ud. 

Vores plan 

For at brande vores produkt bedst muligt, har vi tænkt os at benytte os af storytelling og cele-

brity branding, som fungerer som vores jury og skal ”overtale” forbrugeren. Vi tænker at be-

nytte os af en af de førnævnte influencere og betale dem for at lave et par opslag på deres In-

stagram, der viser, hvordan produktet ser ud med en tekst til, hvordan det fungerer, og hvor 

der især bliver lagt fokus på, hvordan systemet er et alternativ til plastikemballage, og at det 

er bæredygtigt. Dette skal vække forbrugerens interesse, hvor de skal læse mere op på pro-

duktet. Her ville vi sørge for at udarbejde en tekst, der fokuserer på, hvor vigtigt det er at ned-

bringe Danmarks forbrug af plastikemballage med statistikker og eventuelt indhente en ek-

spert til at udtale sig om den pain, der er med plastik, og hvor meget det skader. Eventuelt vil 

vi også benytte os af reklamer på Instagram, som bliver vist imellem stories eller på Face-

book for at nå bredere ud, da det ikke nødvendigvis er alle kvinder i vores målgruppe 18-35 

år, der følger en af influencerne.  

På produktets hjemmeside vil vi også gøre forbrugerne opmærksomme på, at det er en ople-

velse at benytte det nye produkt og sætte fokus på dette i form af, at det skal ses, røres og ge-

nerelt sanses. Her mødes forbrugeren også af et billede, hvor man kan se, at dispenserne er 

transparente, som størstedelen foretrak for mest gennemskuelighed. Dette vil vække forbru-

gernes nysgerrighed og lokke dem mod refillsystemet, hvor vi vil gøre opmærksomme på, 

hvor de kan finde disse refillsystemer. Derudover skal hjemmesiden forskrive, hvad de for-

skellige produkter kan gøre, da egenskaberne især var vigtige for forbrugerne, når de skulle 

vælge deres produkt. Blandt andet vil vi gøre dette ved at skrive ingredienserne, og hvordan 

de påvirker hår generelt. Da flere af respondenterne og interviewpersonerne var skeptiske 

overfor systemet, da de synes, det lød dyrt, er det også vigtigt at oplyse en pris på produktet 

per 100 milliliter, så forbrugeren ved, hvad de går ind til.  
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Diskussion 
Følgende afsnit vil diskutere de fordele og ulemper, der er ved et refillsystem, og om det rent 

faktisk kan betale sig at indføre sådan et system, eller om der er for mange skavanker. 

 

Refillsystemet har både fordele og ulemper, hvorudfra man kan bedømme, hvorvidt ideen 

dækker kernekriteriet for design: viability, altså, hvorvidt det kan betale sig at markedsføre 

systemet. Fordelene ved et refillsystem er tæt knyttet med konceptet af zero-waste butikker 

eller direkte oversat til dansk: “nul affalds butikker”. Konceptet er at producere så lidt affald 

som muligt, og især den type plastikaffald, som ikke kan sendes til genbrug (The Zero Waste 

Shop, u.d.). Begrebet er dog blevet kritiseret en hel del, da det siges at være umuligt i den 

moderne verden. Alle forsøg er med til at hjælpe, men forbrugerne ender typisk med at blive 

fanget i en stræben efter at være komplet affaldsfrie, hvilket er uopnåeligt, og derfor giver de 

op eller bliver afskrækket fra at prøve eller bliver demotiverede (Ahmedow, 2020). På den 

anden side kan refillsystemet dog også virke som en motiverende faktor, og hjælpe forbru-

gerne med at tænke mere grønt i hverdagen, idet refillsystemet står fremme i butikkerne som 

en reminder. Vores spørgeskema viser ydermere, at den primære grund til at folk vil benytte 

sig af refillsystemet er at refillsystemet er miljøvenligt.  

Konceptet viser sig dog at være besværligt i nogle situationer. I lande hvor det er mere nor-

malt at købe drikkevand i butikker, er det mere kompliceret end man lige tror at skulle bære 

rundt på sin 1 liters vandflaske til husstanden. Og hvad nu hvis man glemmer sine vandflaske 

eller shampooflaske derhjemme? Aspektet af at man skal tage sin egen emballage med, viser 

sig altså at være en ulempe, idet det kan virke besværligt for mange at skulle slæbe emballa-

gen frem og tilbage, og ikke mindst huske at tage den med. Det er meget nemmere at købe 

engangsemballage på hylden som vi er vant til, der derimod ikke har den bæredygtige fordel 

som refillsystemet har. Her bliver forbrugeren nødt til at vælge mellem de fordelene og ulem-

per, der gemmer sig bag de to koncepter.  

 

Zero-waste eller refillstationer er heller ikke en mulighed for alle, da man eksempelvis ikke 

kan forvente, at en enlig mor skal tage til tre forskellige dele af byen for at købe affaldsfrie 

produkter. Taget i betragtning af at kørsel i bil udleder store mængder CO2 (Nielsen, 2020), 

ville derudover også stride imod de miljø- og klimamæssige fordele som zero-waste, og re-

fillstationer ellers tilbyder (Kobie, 2019). Problematikken ved zero-waste og refill ligger også 

i, at de rent faktisk ikke altid er bedre for miljøet. Benyttelse af et refillsystem har fordele i og 
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med, at emballagen bliver genbrugt, og man derfor undgår flere faktorer som for eksempel 

produktionen og bortskaffelsen af engangsplastik, der skader miljøet. Disse problemer løses 

nemlig af refillsystemet og zero-waste butikker, men så simpelt er det alligevel ikke, hvis 

man spørger hovedpartneren, Simon Aumônier, af Enviromental Resources Management. Det 

er svært at måle gennemslagskraften af zero-waste butikker, idet madspild og transport står i 

kontrast til fordelene. Transport er nemlig en stor synder, når det gælder klimaet, hvor CO2-

udslippet per kilometer ligger på 160 gram (Nielsen, 2020). Hvis forbrugeren derfor kører på 

tværs af byen for at genopfylde sin shampooflaske i et refillsystem, så påvirker det tvært 

imod klimaet negativt (Kobie, 2019). Til trods for at det er fordelagtigt at bevæge sig væk fra 

engangsemballage, er gennemslagskraften dog endvidere minimal sammenlignet med 

mindskning af kødindtag. Effekten af disse refillsystemer afhænger også af forbrugeren, i og 

med engangsplastikken nok i stor grad vil erstattes af forbrugerens egne større plastikbehol-

dere. Sådanne beholdere skal dog genbruges 20 eller måske 100 gange, før at det kan betale 

sig i forhold til engangsplastik. Har den almene forbruger forskellige beholdere til de forskel-

lige produkter som shampoo, balsam og cremer, skal de altså sammenlagt bruges utroligt 

mange gange, før det kan svare sig. Altså skal der findes en løsning på, hvordan man kan 

sikre sig, at den medbragte emballage overholder de hygiejnemæssige betingelser, som Matas 

og andre butikker kunne efterspørge. 

Hygiejnen viser sig også at være et problem. Vores spørgeskema viser nemlig, at flere forbru-

gere bekymrer sig om hygiejnen, idet shampooflasker kan blive uhygiejniske af at stå i badet 

længe. En anden forbruger nævner også, at hun kun vil gøre brug af refillsystemet, hvis der er 

mulighed for at få desinficeret sin beholder for at forebygge bakterievækst i beholderen. 

Disse udsagn vidner altså klart om forbrugernes bekymring angående hygiejnen. Det er dog 

ikke kun forbrugeren, der viser bekymring, idet Matas eksempelvis har droppet refillstationer 

på baggrund af, at det ikke kan vides, hvorvidt forbrugeren bruger en ren beholder (Matas, 

2020). Begrundelsen ligger i, at forbrugeren kan vælge at fylde sin shampoo op i en beholder, 

der førhen har været brugt til rengøringsmidler eller anden kemisk væske. Dette er ikke i fir-

maet bag shampooens interesse, idet det kan ødelægge produktet, de tilbyder, eller skader 

kunden i sidste ende. Ydermere har firmaerne bag shampooerne også lagt tid i at studerer for-

brugeradfærd og designe emballagen på deres produkter for at sælge historien bag produktet 

og ramme forbrugerne bedst muligt. Dette kan stadig sikres, hvis man sikrer sig at der er mu-

lighed for, at firmaerne bag shampooerne selv kan designe deres refilldispensere. Dermed kan 

de stadig sælge deres produkt på deres egen måde på baggrund af deres forskning.  
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Delkonklusion 
Trods de mange ulemper eller udfordringer kan refillsystemer stadig virke og gøre en betyde-

lig forskel på klimaet. Det kræver dog en del af selve forbrugeren, idet det er op til deres le-

vestil, hvorvidt refillsystemerne kommer til at have en positiv effekt. Det er nemlig vigtigt at 

forbrugeren ikke stræber efter refill i så stor en grad, at der køres tværs over byen, idet det 

kun vil ende ud i en negativ indvirkning på klimaet. For at sikre et positivt udfald af refillkon-

ceptet, skal forbrugeren også i høj grad genbruge deres egen plastikemballage. Refillsystemet 

kan dog på ingen måde ses som en kompensation for syndere som trafik og kødindtag, da re-

fillsystemets fordele er minimale i forhold til konsekvenserne af dem.  

 

Perspektivering 
Afsnittet vil tage udgangspunkt i pantsystemet som en perspektivering, da det fokuserer på 

refill ligesom vores system ville gøre. Derudover perspektiverer vi til en dyrere version af 

systemet. 

 

Det tager tid for forbrugerne at vænne sig til nye koncepter, selvom konceptet er nemt at 

bruge og appellerer til forbrugeren. Dette ser vi med det danske pantsystem, der i 2019 havde 

en returprocent på 92% på alle flasker og dåser, hvilket blev en ny rekord. Tallet er helt oppe 

på 94%, hvis der kun tales om plastikflasker og altså ikke dåser (Dansk Retursystem, 2020). 

Det har dog ikke altid være lige så prangende. Det første år gik 41,2 millioner dåser og 

flasker gennem systemet, hvilket er ingenting sammenlignet med de 1,4 milliarder dåser og 

flasker der i 2019 kom gennem systemet (Dansk Retursystem, u.d.). 54.854 ton glas, plast og 

aluminium blev sendt til genanvendelse, og klimaet blev sparet for 150.000 ton CO2 i 2019. 

Vores eget refillsystem kan perspektiveres til pantsystemet, idet vi ligeledes kan forvente en 

langsom start, eftersom forbrugerne højst sandsynligt skal bruge tid på at vænne sig til det 

nye system. I sidste ende ville et velfungerende refillsystem dog højst sandsynligt også spare 

klimaet for en hel del CO2 og plastikforurening. Pantsystemet kan dog også ses som en 

konkurrent til refillsystemet, idet pantsystemet blev udvidet med 1700 nye produkter sidste år 

(Dansk Retursystem, 2020). Hvis pantsystemet i fremtiden bliver udvidet i endnu større 

omfang, der også inkluderer emballage til shampoo, vil refillsystemet altså blive ligegyldigt. 

Pantsystemet er nemlig noget som alle danskere har haft kendskab til i mange år, som vores 

spørgeskema også viser, da flere af respondenterne sammenligner idéen om vores 

refillsystem med dette. Pantsystemet har en kæmpe succes, hvilket gør, at det er svært at 
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konkurrere med. Det kan altså diskuteres hvorvidt refillsystemet er en værdig investering, 

eller om man i stedet for skulle kigge på at udvide pantsystemet og inkludere 

shampooflasker.  

Der er flere måder man kunne forestille sig at lave en refillstation på. Mest af alt afhænger det 

af den økonomi, man har til rådighed. En dyrere version kunne automatisk opfange, at der 

placeres en emballage på dispenseren og selv afgøre hvor meget shampoo, der skal fyldes op 

i emballagen. Den kan selv måle kapaciteten af emballagen, og hvor meget shampoo der 

allerede er i den. Imens der påfyldes shampoo i emballagen, regner maskinen prisen ud i 

forhold til hvor meget shampoo, der er påfyldt. Maskinen er derudover muligvis lydløs, og 

den har ikke en irriterende mekanisk brummen. Særlige lys eller lyde kunne implementeres, 

for eksempelvis at få børn til at interessere sig for den fra barndom af. Den er altså yderst 

tilfredsstillende for kunden, og utrolig nem at benytte sig af, hvori den altså er fuld mekanisk. 

Dog er denne type dispenser sandsynligvis dyr i drift og ødelægger måske den viability, 

refillsystemet ellers har. En billig version er ikke lige så mekanisk, hvor der er en start/stop 

knap, som forbrugeren eller en af butikkens medarbejdere selv skal benytte sig af. Dette 

kræver, at personen har et godt øje for mål, men i mange tilfælde vil der nok ikke være 

tilstrækkelig nok shampoo i flasken efter kundens behag, eller så vil shampooen gå til spilde, 

idet det løber over kanten på emballagen. Denne billigere løsning kan ikke selv regne ud, 

hvor meget der påfyldes, hvor prisen derfor regnes ud efter vægt. Emballagen placeres på en 

vægt før påfyldningen, hvorefter maskinen sammenligner vægten af emballagen før på 

fyldningen med emballagens vægt efter påfyldningen. Herudfra ved den hvor mange gram 

shampoo, der er blevet påfyldt og hvor meget, der skal betales.  Denne løsning kræver altså 

mere af forbrugeren modsat den dyrere løsning og er dermed heller ikke lige så attraktiv. Den 

billigere løsning kan dog være den eneste løsning, idet en dyrere løsning måske ikke kan 

betale sig. En mellemvej mellem de to kunne findes, idet der er mange mulige forestillinger 

om, hvordan sådan et refillsystem kunne bygges.  

Konklusion 
Dette afsnit vil svare på vores problemformulering, og vi vil samle op på hovedpointerne i 

opgaven.  

 

Mængden af produktionen af plastik stiger år for år. Konsekvenserne af den store plastik pro-

duktion er meget CO2-plastforurening i havet, naturen og endda i vores drikkevand. En løs-
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ning til dette problem, er den cirkulære økonomi, hvor man genbruger den allerede eksiste-

rende plastik igen og igen. Et refillsystem kunne være en start. Her tager forbrugerne deres 

egen emballage med og bestemmer selv, hvor meget produkt de vil have, så de kun køber det, 

de har brug for. Dog eksisterer der mange former for refillsystemer i dag. Slushice eller soda-

vandsmaskiner eller zero-waste supermarkeder såsom LØS market. Derudover er der også re-

fillsystemer til personlige plejeprodukter såsom The Body Shop i England.  Men selve kon-

ceptet med refillsystemer er ikke særlig udbredt, og det er derfor, mange forbruger ikke bru-

ger det. Så ”Hvordan kan man udvikle og brande konceptet om et refillsystem for at gøre det 

mere attraktivt at genbruge plastikmateriale?”. 

Undersøgelser viser, at det er unge kvinder, der er mest interesseret i bæredygtighed og er 

mest klar til en omstilling. Derudover går kvinder også mere op i personlige plejeprodukter. 

Derfor blev målgruppen kvinder mellem 18-35 år. Her blev der lavet semistrukturerede inter-

views og lagt spørgeskemaer op for at finde ud af, om et refillsystem har nogen interesse hos 

forbrugerne, og hvis det var et mere udbredt koncept, om de vil bruge systemet. Her svarede 

størstedelen ja. Forbrugerne føler sig mest tiltrukket af et transparent dispensersystem med en 

START/STOP-knap, så de selv kan styre den mængde produkt, der kommer ud. Shampoo er 

et oplagt produkt at starte med, da vores undersøgelser viste, at det er det produkt, forbru-

gerne bruger og køber mest. 

For at udbrede konceptet kan man benytte sig af celebrity branding. Her kunne man bruge 

berømtheder som Irina Olsen, som har formået at skabe sit eget brand på de sociale medier, 

hvor hun taler om skønhed, eller Louise Bjerre som har sin egen YouTube-kanal og er stifter 

af hjemmesiden ’IGEN’. Derudover kan man også benytte sig af storytelling. Til et 

refillsystem ville det være oplagt at lave en storytelling, som omhandler historien om en 

virksomhed, der går op i personlig pleje og bæredygtighed, og dermed kan man spille på 

forbrugernes følelse og gøre dem opmærksomme på klimaproblemerne, og hvordan de kan 

bidrage positivt til dette ved at benytte refillsystemet. 

For at brande idéen om et refillsystem, ville man derfor kunne benytte sig af ovenstående 

punkter som celebrity branding og storytelling for at gøre det nemt og attraktivt for 

forbrugeren. 

Der er både fordele og ulemper ved et refillsystem, og uheldigvis overdøver ulemperne såsom 

hygiejne eller besværlighed ofte fordelene, og det er derfor, at konceptet omkring et 

refillsystem ikke er særlig udbredt. Dog hvis man står sammen, kan man gøre en forskel for 

miljøet, men forbrugeren skal være aktive i at bruge refillsystemet og genbruge deres 

plastikemballage meget, før det gør nogen egentlig forskel. 
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