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Abstract: 

This project investigates the issues regarding the extensive use of plastic in retail today, as well as 

developing solutions that can eliminate or reduce the current use of plastic in retail. We started our 

process by finding information about plastic, its use and environmental impacts. We then made a 

questionnaire and distributed it on Facebook. Parallel to the research, we worked on developing our 

solutions. 

We discovered that people in the age group between 18-30 years old were the most willing to 

change their habits, in order to improve or decrease their impact on the environment. We also 

found that the primary issues connected to the use of plastic packaging is the CO2 emissions during 

production, and when plastic is discarded in nature it will be broken down into microplastic. We 

found two possible solutions, a refill station to refill reusable containers. And an alternative to the 

current norm of packaging liquid products, that is more environmentally friendly. In the end we 

theorize that the second of our solutions would be the most plausible to implement, in the current 

marked, on a broad scale, due to its low price of implementation. And this solution does not require 

the customers to change habits, in order to use it effectively. 
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Læsevejledning / Begrebsafklaring 

 

I dette afsnit vil vi kort redegøre for de begreber og betegnelser, der er gennemgående og centrale 

for vores projekt, samt tydeliggøre hvordan vi forstår anvendelsen af disse begreber og betegnelser i 

projektet. 

Bæredygtighed 

 

• Genbrug 

Genbrug er definitionen for en proces, hvor den samme genstand bruges til det samme formål mere 

end en gang. Processen omfatter alt fra produkter som, elektronik, tøj og møbler m.m. (CSR, 2020). 

 

• Genanvendelse 

Genanvendelse er en proces, hvor der er tale om at det genanvendte produkts materiale typisk i form 

af råstoffer som f.eks., (metal og plastik) tager ny form ift. Produktions formålet. Et eksempel på det, 

kunne være plastflasker der genanvendes til produktionen af soveposer, eller gamle cykler der 

omsmeltes til dåser og knive (CSR, 2020). 

Plast 

 

• Mikroplast 

Mikroplast er defineret som, alle plastikstykker der er mindre end 5 millimeter i diameter. De fleste 

stykker mikroplast, er dog langt mindre end 1 millimeter og kan ikke ses med det blotte øje, da de 

typisk måles i mikrometer (1 µm = 0,001 mm), hvor af betegnelsen kommer fra. Der findes to 

forskellige slags mikroplast, primær og sekundær. Primær mikroplast er bevidst produceret og bliver 

benyttet til en lang række produkter, deriblandt kosmetiske produkter så som f.eks, Skrubbecreme og 

shampoo, men det bliver også benyttet i fremstilling af f.eks. malings produkter. Sekundær mikroplast 

oprinder fra nedslidning af større plastikstykker og fremkommer af en lang række forskellige 

nedslidnings processer af plastik. Et eksempel på det, kunne være bilers dæk der afgiver mikroplast 

ved kørsel (Miljøministeriet, 2020). 

• Plast typer 
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Der er mange tusinde forskellige slags plasttyper med forskellige materialeegenskaber, men generelt 

set kan plasttyperne inddeles i to hovedgrupper, termoplast og hærdeplast. De skelnes ved at 

termoplast bliver blødt, når det varmes op og hårdt igen når det køles ned. Hvorimod at hærdeplast 

aldrig bliver blødt igen, når det først er formet. Største delen af de mest udbredte plasttyper, 

produceres af råolie (Plastindustrien, 2020).  

De mest udbredte typer af plast. 

• HDPE (High density polyethylen)  

HDPE er en af de mest almindelige plast typer og har utallige former for anvendelse deriblandt, til 

fremstillingen af dunke, rør, kasser og folie m.m. 

• Polypropylen (PP) 

PP er en konstruktionsplast der har mange anvendelser og den er blevet meget udbredt, da prisen på 

at producere den er lav. 

• LDPE (low density polyethylen) 

LDPE er det mest almindelige materiale til fremstillingen af folie og andre lignende fleksible plast 

produkter.  

• PBT-plast 

Konstruktionsplast med særdeles gode mekaniske egenskaber, den er dog dyr i produktion. 

• Polystyren (PS) 

Polystyren er meget udbredt til en lang række af forskellige former for emballage, deriblandt 

plastbægre, plast flasker og plastpapir m.m.  

(Plastindustrien, 2020) 

 

Produkt Målretning 

• Detailhandel 

Er betegnelsen for salg af varer til private forbrugere / slutbrugere. Fremtræder ofte i form af fysiske 

butikker, men også i høj grad af online butikker. Detailhandels virksomhedsmodel, består primært i at 

købe varer i store partier, enten direkte hos producenten eller ved hjælp af en grossist. Derefter sælger 

de varerne videre til forbrugeren i mindre mængder. Detailhandel er et overordnede begreb, for salg 
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af varer til forbrugere og fremtræder typisk som, butikker i form af alt fra supermarkeder, varehuse, 

til webshops og discountbutikker (Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 2010).     

Miljø 

 

• Økosystem 

Et økosystem beskriver et komplet område / miljø’s fauna, i form af organismer og deres samspil med 

deres flora (omgivelser). Et økosystem består af et tæt udviklet kredsløb mellem dets arter og 

omgivelser, der kommer til udtryk som f.eks. en fødekæde (Det Europæiske Miljøagentur, 2020).  

 

• Biodiversitet  

Biodiversitet er betegnelsen for et økosystems mængde og forskellighed af organismer. Beskriver 

mangfoldigheden af forskellige arters levevis i et komplet økosystem (Det Europæiske Miljøagentur, 

2020).     

 

• Forsuring 

Er den proces der forekommer, når koncentrationen af CO2 i atmosfæren reagerer med vand og 

derved danner kulsyre. Er en naturlig proces, men på grund af ophobningen af CO2 i atmosfæren 

forsures klodens have med en eksponentiel stigning og forværre levevilkårene for en lang række af 

marine arter (WWF, 2020). 

• Emissioner 

Emission betyder den udsendelse af forurenende stoffer på vores planet. (Den Danske Ordborg, 2020)  

 

Drivhusgasser  

Drivhusgasser er nogle bestemte gasarter i atmosfæren, der har den egenskab at de kan absorbere 

den infrarøde stråling, der udsendes fra solen og reflekteres af jordens overflade. Ved denne 

absorption kan drivhusgasserne holde på varme energien som, den infrarøde stråling indeholder. Det 

gør at den har svært ved at forlade atmosfæren og derved gradvist varmer Jordens globale temperatur 

op (Krog-Pedersen & Høffding N, 2019).  
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• Kuldioxid (Co2) 

Dannes ved forbrænding af organisk materiale og kommer primært fra forbrændingen af fossile 

brændsler e.g. (Kul, olie og benzin). 

  

• Metan (CH4) 

Dannes ved nedbrydning af organisk materiale i iltfattige miljøer. Udskilles af de fleste organismer, 

men også af iltfattige miljøer så som moser. I skadelige mængder er primært kultivering af husdyr og 

landbrug de største udleder af metan.    

 

• Vanddamp (H2O) 

Dannes ved opvarmning vand (H2O) generelt set. Primært er det havet og større ferskvandssystemer, 

der producerer mest vanddamp og har den største indvirkning på mængden i vores atmosfære. 

Vanddamp er den drivhusgas, der er mest af i atmosfæren og den udgør 2/3 af den samlede mængde 

drivhusgasser. Ved fortætning, dannes der skyer og de højtliggende tynde skyer har en negativ effekt 

på klimasystemet, da de lader solens infrarøde stråler passere og reflektere dem inde i atmosfæren. 

 

• Ethen (C2H4) 

Også kaldet ethylen, er en farveløs gasart, der er beslægtet med Metan. Ethen dannes under 

afbrænding af organisk materiale f.eks. (planteaffald, olie kul og naturgas). Absorberer infrarød 

stråling og holder på dens varme energi (Østergaard & Rajagopal, 2017). 
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1. Indledning  

Plastik er blevet en stor faktor indenfor detailhandlen, hvis man går sin daglige gang i sit lokale 

supermarked, ville man ikke kunne undgå at få øje på forskellige former for plastik. Vi gør i dag stor 

brug af plastik, da det er en nem og ekstrem brugbar opfindelse. Specielt i detailhandlen finder du det 

på de fleste vare i form af emballage. Plastikemballagen på vores dagligvarer har mange gode 

funktioner, emballagen gør det nemt at transportere varerne og det kan hjælpe med at opbevare 

flydende produkter. Det øger også holdbarheden på vores vare, hvilket er med til at mindske madspild.  

Produktionen af plast er dog også en belastning for vores klima, da det udleder en del CO2 når 

plastindustrien udvikler deres produkter. Plastik bliver produceret ud fra råolie, cellulose, kul, naturgas 

og salt. Udgangsprodukter som olie og naturgas har krævende processer for at kunne producere plast, 

disse processer kræver en stor mængde energi og en masse forskellige miljøskadelige stoffer såsom, 

svovl, nitrogen og fluor. Ved produktionen af plast kan mange af disse stoffer risikere at flyde ud med 

spildevandet, hvilket resulterer i store miljøskadelige konsekvenser. (Pedersen, L.B, Plastik & Miljø, 

1999). 

Grundet det store forbrug af plast i vores samfund, er produktionen steget meget siden begyndelsen 

i 1950. I dag bliver der på verdensplan produceret over 300 mio. ton om året og hvis man alene kigger 

på Danmark, viser tal fra 2016 at der årligt var 350 tusind ton plastikaffald hvor størstedelen går til 

forbrænding og 46 tusind ton blev genanvendt. (McKinsey, 2019).  

Den forøget produktion af plast har medført en række konsekvenser, som f.eks. udledning af CO2 ved 

produktion og forbrænding, stigende mængde af plastaffald hvilket skader vores miljø og klima. Den 

stigende mængde af plastaffald ender ofte i naturen og havet, hvor den skader dyrehabitater og 

økosystemer. Desuden viser nyere undersøgelser at plastikken også udleder CO2 når den ligger ude i 

naturen og langsomt nedbrydes af solens stråler (plasticchange, 2019). Plastikaffald er især en 

stigende konsekvens, når man kigger på mængden i havet. I år 2015 kunne Jenna Jambeck fra 

University of Georgia konkludere at der hvert år udledes 8. mio. Tons affald i verdenshavene, hvilket 

svare til at en lastbil med plastik, læses ud i havet hvert minut (plasticchange, 2019). Denne plastik 

mængde i verdenshavene har betydelige konsekvenser, da plastikpartiklerne (mikroplast) ophober sig 

og dermed kan findes i en lang række af marine dyrearters fordøjelsessystem, især i arter, som fisk, 

skaldyr, havpattedyr og havfugle. På den måde udgør det også en reel trussel mod os mennesker, idet 

at vi kan indtage plastikpartiklerne via vores forbrug og indtagelse af havdyr, primært i form af fisk og 

skaldyr.  
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Vi har også henblik på hvilke forskellige typer af plast, der bliver produceret og på hvilke der er mest 

udbredt i vores samfund. På baggrund af det har vi også skærpet vores fokusområde på genanvendelse 

af de forskellige typer af plastik i vores samfund, for bedre at kunne få en forståelse af den balance og 

de cyklusser, der er imellem produktionen og genanvendelsen af plastik. f.eks. pant systemet.  

Mange plasttyper har gode muligheder for at blive genanvendt og undersøgelser viser at man ved 

genanvendelse kan nedsætte CO2 udledningen på plastområdet. Hvis man omlægger så plastik i 

mindre grad ender som affald, men i stedet genanvendes vil CO2 udledningen ved forbrænding 

sænkes. Faktisk kan man ved at flytte plast fra forbrænding til genanvendelse kunne mindske 

udledningen med 1.800 kg CO2 pr. 1000 kg plast (affaldplus, 2013). Mere genanvendelse vil også 

medføre at mindre plastikaffald ender i naturen. 

Plastik forurening er noget, som er relevant for os alle, da vi lige nu står overfor mange klima og 

miljømæssige problemer. Vi har valgt at arbejde metodisk med etnografiske metoder, som f.eks. 

interviews og spørgeskemaer. Med henblik på at kunne ramme vores målgruppe præcist, i forhold til 

at gøre vores designløsning attraktiv for forbrugeren.  

Vi vil i dette projekt lægge vores fokus på husholdningsmidler, f.eks. sæbe, flydende vaskemiddel og 

hånddesinfektion er mulige produkter. Valget er taget for at begrænse vores område og se 

mulighederne for genbrug af plastikemballagen, som producenterne benytter sig af.   

2. Problemfelt: 

På nuværende tidspunkt bliver vores jordklode udsat for enorme mængder af CO2 udledning, hvilket 

har sat os, mennesker i en selvforskyldt krise. Klimaforandringer er lige nu et altomfattende problem 

og vi ser hvordan man oplever ekstreme vejrfænomener, naturkatastrofer, vandstanden stiger og 

andre alvorlige miljøskadelige konsekvenser. Alt på grund af vores menneskelige aftryk og handlinger 

for en bedring af vores levevilkår. Klimaforandringer er menneskeskabte og vi ser lige nu hvordan flere 

industrier har en negativ effekt på den verden vi lever i. En af disse industrier er Plastindustrien.   

Materialet plast er blevet anvendt til rigtig mange forskellige formål de sidste årtier og med stor 

succes. Plast er nemt og billigt produceret, og med mange gode egenskaber. Hvilket har haft stor 

betydning for en enorm øget produktion af emballage, byggematerialer, husholdnings- og kontor 

artikler m.m. Selvom plastindustrien har gjort meget gavn på disse områder, så ser vi desværre lige nu 

alvorlige miljøskadelige konsekvenser af plastproduktionen.  

I en rapport lavet af World Economic Forum kan man estimere, at 32 % af alt plast emballage ender i 

naturen, hvilket svarer til omkring 8 millioner ton om året. (World Economic Forum, The new Plastic 
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Economy, 2016). Alt dette plast i naturen har er en enorm belastning for vores klima og miljø. Det 

medfører alvorlige konsekvenser på dyrelivet og vores planet, plast tager nemlig mange år for at 

nedbryde og disse nedbrydningsprocesser resulterer i noget man kalder for Mikroplast. Denne form 

for plasttype udleder en masse miljøskadelige stoffer som skader vores dyreliv og havmiljø. (Grøn 

Forskel, Hvad er mikroplast, og hvordan påvirker det naturen, 2020) 

Hvis man ikke ændrer på disse ting indenfor kort tid, vil man opleve en markant forringelse af vores 

planet og menneskehedens levevilkår. Derfor er det en nødvendighed at vi indser hvilken klima krise 

vi står I og gør noget ved det. Vi har derfor valgt at undersøge genanvendelse i plastindustrien og 

hvordan vi kan forbedre den måde forbrugerne genanvender på. I en undersøgelse lavet af Plastics 

Europe i 2020, ligger Danmark i den dårlige halvdel af lande i EU til at genanvende vores plast 

emballage. (PlasticsEurope, Plastics – The Facts, 2020, s. 35) 

Dette er selvfølgelig et højt mærkværdigt problem og vi derfor gerne fokusere på hvordan vi kan 

ændre danskerne vaner på at genanvende deres plastemballage. Så vi ikke behøver at producere så 

meget nyt plast og dermed kan mindske vores CO2 udledning.  

Og ved det, lyder vores problemformulering:  

“Hvilket design ville kunne gøre det attraktivt for forbrugerne at handle mere bæredygtigt i 

supermarkeder, med fokus på at mindske forbruget af plastemballage?” 

 

Vi har dertil udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål: 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvad er emballageforbruget i Danmark?  

Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er problemerne ved at bruge plastik?  

Arbejdsspørgsmål 3: Vil forbrugerne være villige til at benytte sig af en genopfyldningsmodel?  

Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke forskellige indkøbsvaner har forbrugeren ved indkøb, og hvilke vaner har 

vores målgruppe? 

Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan er omstillingsmuligheden for forbruger og butik til en 

genopfyldningsmodel?  

Arbejdsspørgsmål 6: Kan vi skabe et koncept, der gør det attraktivt for kunderne i supermarkederne 

at bruge en genopfyldningsmodel frem for en konventionel købsmodel? 
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3. Afgrænsning 
 

I vores projekt har vi arbejdet målrettet med hvilke problemer, der forekommer ved plastikemballage 

og hvordan det skader vores klima og miljø. Vi har specificeret os i husholdningsplast, da vi hurtigt 

indså, at plast har mange funktioner og bruges i flere forskellige sammenhænge. Derfor måtte vi 

afgrænse vores fokus til plastemballage i flydende husholdningsprodukter. Vi har valgt denne 

afgrænsning, da husholdningsprodukter ikke bliver købt så ofte af forbrugeren og dermed mener vi, 

at det vil være nemmere at få vores målgruppe til, at genbruge deres plastemballage omkring flydende 

husholdningsprodukter. Dette medfører også en overskuelighed hos forbrugeren, da vores fokus er 

udspecificeret på et enkelt produkt.  

Vi har også demografisk afgrænset vores målgruppe til en specifik gruppe af mennesker. Vi har valgt 

at fokusere på en målgruppe der er defineret som unge i alderen 18 – 30 år, da vi har fundet 

undersøgelse der viser at de har den største tendens til at være klimabevidste. Dette har vi gjort for 

at få en øget succes med vores design løsning, da vores valgte målgruppe er mere tilbøjelige til at 

ændre deres vaner, til fordel for klimaet. 

 

4. Semesterbinding 
 

4.1 Design og Konstruktion  

Vores projekt er primært forankret i Design og Konstruktion, som er vores primære semesterbinding. 

Med henblik og fokus på de metoder og den teori vi har erfaret os, vil vi danne rammerne for vores 

design udvikling og proces af vores projekt. Vi lægger et primært fokus på adfærdsdesign, iterative 

processer og modeller som f.eks. CCM (Coloured Cognitive Mapping) og Storyboard. De kommer til 

udtryk igennem udviklingen af vores problemformulering og til udviklingen af vores koncept i et 

realistisk format.   

4.2 Subjektivitet, teknologi og samfund 

Vi inddrager desuden kurset “Subjektivitet, teknologi og samfund”, hvilket kommer til udtryk igennem 

vores analytiske aspekt. Det er målrettet mod primært at undersøge og finde relevant empiri til at 

kunne specificere hvilke målgrupper, der fremkommer som de mest potentielle, i forhold til 

forbrugere og forhandlere, der vil passe bedst til vores koncept. STS kommer også til udtryk igennem 

at vi undersøger hvordan vi kan udarbejde potentielle adfærds ændrende aspekter af vores koncept. 

Det kommer til udtryk ved at vi indgår os i dialog med den enkelte forbrugere og potentielle 
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supermarkeder, i form af spørgeskemaer, interviews og evt. benyttelse af sociale medier. I forlængelse 

af det har vi også fokus på branding målrettet mod livsstils orienterede medier, primært i form af 

sociale medier.      

 

5. Teori / Redegørelse: 
 

I dette afsnit vil vi gå i dybden med processerne ved produktionen af plastik og dertil de 

miljøkonsekvenser produktionen har og en eventuel bedring heraf. Dernæst vil vi kigge på 

bortskaffelse og genanvendelse af plastaffald. Ved hjælp af data fra relevante kilder, kan vi hurtigt 

blive oplyst om de konsekvenser ved for meget plastaffald. Da vores genanvendeligheds principper 

ikke er særligt optimeret, ender store dele af plastaffaldet desværre i vores natur og dermed udleder 

en masse farlige giftstoffer, hvilket giver en omfattende negativ effekt på vores plante og dyreliv. 

 

5.1 Plastikproduktionen som et miljømæssigt problem: 

Fremstilling af plastik kan ske ved forskellige udgangsprodukter. Plastik kan som sagt både dannes af 

naturgas, råolie og fornybare ressourcer såsom; vegetabilsk stivelse, cellulose og alger. I vores 

dagligvarebutikker er den nuværende plast emballage dannet af råolie (Gyldendals 

Naturgeografiportal, Plastikprognoser for fremtiden, 2014) en proces som foregår i 3 trin og udover 

CO2 udledningen, kan have en del miljøskadelige konsekvenser. Når man bruger råolie som produkt 

til fremstilling af plastik, vil man blive nødt til at transportere og lagre det I tankskibe. I en rapport fra 

2019 lavet af ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation, Oil Tanker Spill Statistics, 2019) 

fremvises det hvordan oliespild i verdenshavene stadig er en skadelig faktor på vores klima og miljø.  

Denne internationale organisation registreret i 2019 et stort oliespild og to mellem oliespild ifølge 

deres målinger, her blev der sammenlagt udledt ca. 1000 ton råolie i verdenshavene. Olien har en 

skadelig effekt på den biologiske balance, marine livet og alverdens fugle. (National Research Council 

(US) Committee on Oil in the Sea: Inputs, Fates, and Effects, 2003)  

Hvis vi så kigger tilbage på oliespild for f.eks. 30 år tilbage, så kan vi tydeligt en se en positiv fremgang 

på netop dette problem. Selvom vi stadig transportere store mængder af råolie i verden, så er der sket 

en udvikling på sikkerheden og driften i olieindustrien hvilket betyder færre episoder med oliespild.  
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FIGUR 1 - EN OVERSIGT OVER OLIESPILD DE SENESTE 50 ÅR - 

HTTPS://WWW.ITOPF.ORG/FILEADMIN/DATA/DOCUMENTS/COMPANY_LIT/OIL_SPILL_STATS_BROCHURE_2020_FOR_

WEB.PDF 

ITOPF har også fulgt denne udvikling ganske tæt og I figur 4 kan man se hvordan olieindustrien 

mindsker deres negative aftryk på verden. (International Tanker Owners Pollution Federation, Oil 

Tanker Spill Statistics, 2019) 

Men selvom oliespildet mindskes, så er behovet for olie stadigvæk meget stort i verden og det skaber 

forsat konsekvenser af, når vi snakker plastikfremstilling ved råolie. Andre konsekvenser der øger 

mere CO2 udledning, er produktion og transport af olien og luftforurening i form af forsuring. Altså 

plastikfremstilling medvirker til, at vores havvand og jord bliver mere surt, og dermed ødelægger vores 

biodiversitet (WHO, Forsuring: Mere CO2 gør livet surt i havet, 2020)  

Et andet produkt, der kan fremstille plastik, er Naturgas, ved denne fremstillingsmetode kræver det 

at man først og fremmest afbrænder dele af gassen for sikkerhedsmæssige årsgager. Denne 

forbrænding skaber en masse luftforurening med vanddamp H2O, kuldioxid CO2 og andre stoffer som 

kan være naturskadelige. Hele denne plastikfremstilling resulterer i en stor mængde af de såkaldte 

“Drivhusgasser”, som medvirker til den globale opvarmning. (Pedersen, L.B, Plastik & Miljø, 1999) 

Hvis vi retter fokusset mod bortskaffelsen af plastmaterialet, så genanvender vi lige nu på EU-plan 

41% af vores plastaffald (Eurostat, Packaging waste statistics, 2017) Størstedelen af det restaffald, som 

ikke bliver genanvendt vil derimod sendes til forbrændingen. Ved forbrænding af plast opnår du en 

masse energi til vores El-net og Varme-net, men processen udleder også en masse CO2 og skaber igen 

https://www.itopf.org/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/Oil_Spill_Stats_brochure_2020_for_web.pdf
https://www.itopf.org/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/Oil_Spill_Stats_brochure_2020_for_web.pdf


V2024788256 Roskilde Universitet – HumTek, 1. semester D. 21/12/2020 

  15 
 

forsuring i vores natur og miljø. Ikke alt i plastaffaldet kan nedbrydes ved forbrænding og vil derfor 

risikere at blive udvasket med vores spildevand. Hvilket resulterer i store miljøskadelige problemer i 

vores natur. Dårlige vækstbetingelser for planter i både hav, land og på vores marker. Vi erfarer at 

meget af plastaffaldet ender i vores verdenshave, hvilket har en betydning for alt marine liv, da plast 

tager flere hundrede år at nedbryde og kvæler alt liv med udledninger af farlige giftstoffer. 

Plastaffaldet udleder en masse metan og ethen, som medvirker til at vores verdenshave er en af de 

største udleder for drivhusgasser. Vores jordklode bliver kun varmere og varmere, så svært 

nedbrydeligt plastaffald, som ikke bliver genanvendt, er desværre en af de store syndere til den store 

klimakrise i global opvarmning. (Gyldendals Naturgeografiportal, Plastikprognoser for fremtiden, 

2014) 

5.2 C02 konsekvenserne og Global Opvarmning: 
 

Klimaforandringer er noget, som vi ser mere og mere. Betydningen af det kan blive fatale for os som 

mennesker. Vores planet gennemgår lige nu mange forandringer, som vi er skyld I. Den industrielle 

udvikling, som der har været de seneste årtier, har haft store konsekvenser for vores klima 

.  

FIGUR 2 – EN OVERSIGT OVER CO2
 EMISSIONER I ATMOSFÆREN DE SENESTE 300 ÅR. 

HTTPS://WWW.CLIMATE.GOV/NEWS-FEATURES/UNDERSTANDING-CLIMATE/CLIMATE-CHANGE-ATMOSPHERIC-CARBON-

DIOXIDE 

 

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
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I en undersøgelse lavet af Our World Data, fremvises en stigende udvikling af CO2 udledning i 

atmosfæren. (NOAA, Global Climate Report, 2020) Og hvilken betydning den industrielle revolution 

har haft. (Se figur 2) Vi skaber hele tiden behov for nye teknologier og højere standard i vores 

levevilkår. Vi oplever lige nu konsekvenserne af dette ved de nuværende klimaforandringer. 

Global opvarmning er nok det mest kendte klima problem som vores planet står imod lige. Planeten 

bliver varmere og det har negative konsekvenser for os alle. (Se figur 3)  

 

FIGUR 3 – HER FREMVISES TEMPERATUREN GLOBALT I HVER JANUAR MÅNED DE SENESTE 150 ÅR.  

HTTPS://WWW.NCDC.NOAA.GOV/SOTC/GLOBAL/202001 

 

Den stigende temperatur på planeten, resulterer i ekstreme vejrfænomener i form af flere storme, 

orkaner, tørke, varmebølger og ikke mindst vores stigende vandstand. Vi ser allerede nu hvordan 

mange disse konsekvenser påvirker almindelige mennesker rundt i verdenen. (McCoy. L, Global 

Warming, 2015)  

I figur 4 ser vi udviklingen af naturkatastrofer i verden de seneste 40 år og vi observerer at man i året 

1980 havde omkring 200 naturkatastrofer. Men I året 2019 lå antallet på 820. Vi er på 40 år steget 

med 600 naturkatastrofer om året. Et resultat af vores globale opvarmning og det kommer til at 

påvirke flere og flere mennesker med den udvikling vi har lige nu. (Statista, Natural Disasters on the 

Rise Around the Globe, 2019) 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202001
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FIGUR 4 – EN SAMLET OVERSIGT OVER GLOBALE NATURKATASTROFER DE SENESTE 40 ÅR. 

HTTPS://WWW.STATISTA.COM/CHART/22686/NUMBER-OF-NATURAL-DISASTERS-GLOBALLY/  

Ifølge en rapport lavet af IPPC(Intergovernmental Panel on Climate Change), så er vi mennesker 95 % 

skyld i denne udvikling og de konkluderer at vores globale temperatur er steget med 2 grader siden 

den industrielle revolution startede. Hvis denne udvikling foresætter, så spår amerikanske forskere, 

at vores globale temperatur ville kunne stige med 5 grader i det 21 århundreder. Dette vil betyde en 

eksponentiel stigning af de klima- & miljø-konsekvenser vi allerede oplever nu. (McCoy. L, Global 

Warming, 2015)  

 

5.3 Indkøbsvaner: 
 

Danskerens indkøbsvaner er en essentiel faktor, når vi snakker om bæredygtighed i detailhandel. Det 

er vigtigt for os at vi for lavet et design, som vil blive benyttet af vores målgruppe, for at kunne mindske 

forbruget af plastemballage. Dertil er det også vigtigt at vi følger udviklingen på hvad danskerne ser, 

som en vigtighed når de køber ind. Så vi bedre kan forstå vores målgruppe. 

https://www.statista.com/chart/22686/number-of-natural-disasters-globally/
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Vaner omhandler individers måder at agere på ud fra deres instinkt. At man enten opfører sig på 

samme måde eller gør det samme uden at tænke bevidst over det. (Encyclopedia, 2020) I en 

undersøgelse lavet af Annalect & Drum CPH fremvises en udvikling af danskernes indkøbsvaner over 

de seneste 7 år. (Annalect, Drum CPH, Danskernes mad- og indkøbsvaner, 2019) Ud fra omkring 1.800 

interviewet danskere kunne man observere en række hovedtendenser som har ændret sig de seneste 

par år. I undersøgelsen har man delt danske forbruger op i 5 grupper: 

• Funktionalisten: Denne type søger de nemme og hurtige løsninger, tænker ikke på 

bæredygtighed eller luksus. Men i stedet at indkøb ikke må tage for lang tid og derved 

køber ind til lageret derhjemme. 

• Skattejægeren: Søger altid efter de gode tilbud og bruger gerne meget tid på det. Her 

vil forbrugeren gerne have værdi for pengene, men stadig kvalitet. 

• Ildsjælen: Her vægter forbrugeren bæredygtighed og økologi meget højt. Betaler 

gerne ekstra for det, især hvis det kan støtte det lokale miljø. Bruger meget tid på mad 

& indkøb 

• Levemunden: Denne type går op i de luksuriøse produkter, tænker ikke på Sundhed & 

Miljø. Bruger meget tid på mad og indkøb. 

• Sundhedskrigeren: Høj interesse i at være sund og aktiv, produkterne skal være 

økomærket. Kan godt lide at være i kontrol 

 

FIGUR 5 - HER FREMVISES UDVIKLINGEN FOR DE 5 PERSONTYPER.  

HTTPS://ISSUU.COM/DRUMCPH/DOCS/DANSKERNES_MAD-_OG_INDK_BSVANER 

 

https://issuu.com/drumcph/docs/danskernes_mad-_og_indk_bsvaner
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I overstående figur 5 Kan man se hvilke typer af forbrugere som vokser i Danmark. Vi ser en stigende 

udvikling hos Funktionalisten, Skattejægeren og Ildsjælene, hvilket indikere at de danske forbrugere 

er blevet mindre prissensitive. De fokuserer mere på bæredygtighed, og at det skal være nemt og 

hurtigt at gå på indkøb. Men derimod går vi mindre op i madlavning og sundhed. (Annalect, Drum 

CPH, Danskernes mad- og indkøbsvaner, 2019) 

Denne viden er vigtig for videreudvikling af en designløsning indenfor detailhandel. Hvis man skal 

kunne skabe et produkt som har succes, er det vigtigt at man kender forbrugerens vaner og rutiner 

omkring indkøb. Med disse karakteristika kan man bedre forstå forbrugeren og dermed kunne 

optimere sit produkt heraf. 

 

6. Metodiske overvejelser:   

I dette afsnit vil vi præsentere og gennemgå de metoder, som vi har gjort brug af i forbindelse med 

udarbejdelsen af denne opgave. Vi beskriver henholdsvis teorien bag metoderne, hvordan vi har 

anvendt dem og hvordan de har hjulpet os i arbejdsprocessen. Da vores projekt i høj grad omhandler 

den almindelige forbruger, er det værd at nævne, at indsamling af empiri, der omhandler forbrugeren, 

eksempelvis i form af spørgeskema, var et væsentligt punkt i vores metodiske overvejelser.  

 

6.1 Design Science Research (DSR): 

Design Science Research (DSR), er en metodisk research model som bruger forskellige 

problemløsnings teknikker til at løse fremtrædende problemer, for at skabe eller forbedre en given 

teknologi (Venable, J.R, 2014). DSR består primært af indsamling og uddybelse af relevant empiri i 

forhold til at danne indsigt og forståelse af essensen for en problemstilling, der er forudsætningen for 

kravene til udviklingen af en gældende teknologi. Det kommer til udtryk i (Venable, J.R, 2014, s. 2) 

Hvor at det bliver beskrevet, at DSR metodisk bliver praktiseret i forhold til at løse de specifikke 

problematikker, der udspringer ud af den generelle problemstilling. Det bliver beskrevet som en 

rangeret orden af punkter der består af vigtige kerne elementer for at løse den generelle 

problemstilling. John R. Venable beskriver hvorledes at man skal: 

1)   Forstå problemet, dens årsager og de betingelser, der muliggør problemet i at fortsætte eller 

forhindre dets mulige løsninger. 

2) Udvikle en delt problemforståelse i blandt samarbejdende DSR-undersøgere  
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3) Udtænk kreativt set en række alternative forslag og måder at løse, reducere eller lindre problemet. 

4) Udvikle og formidle design teorier om anvendeligheden og udviklingen af en mulig designløsning      

John R. Venable beskriver hvorledes at når processen for DSR er fuldført, kan den pågældende data 

og teori implementeres i DSR orienterede fremgangsmetoder, så som Colored Cognitive Map (CCM).     

 

6.2 Colored Cognitive Map (CCM): 

Colored Cognitive Map (CCM), også betegnet som problemkort, er en DSR fremgangsmetode til at 

undersøge og forstå ens relevante problemstillinger, årsager og konsekvenser (Venable, J.R, 2014). 

Formålet med CCM er at finde frem til det bedst mulige løsningsforslag, til at kunne reducere eller 

afskaffe de gældende konsekvenser. En mulig løsning vil være, at udvikle eller forbedre en 

designløsnings koncept. Formålet ved CCM er at kæde de konsekvenser for en given problemstilling 

sammen i et led opbygget diagram, hvor at konsekvenserne forbindes i forhold til de processer og 

handlinger der fremkommer i forhold til at opfylde de krav der er stillet for at opnå det ønskede 

resultat for et koncept. Ved opstillingen af de gældende konsekvenser i forhold til problemstillingen, 

opsættes der mulige løsninger til at afvikle. CCM-fremgangsmåden består af to forskellige metoder til 

at udvikle et problemkort på og udfolder sig i en perspektivering af de centrale problemer i forhold til 

udfordringer og mulige løsninger. John R. Venable Beskriver de to forskellige metoder som “ The 

problem as difficulties ” og “ The problem as solutions ” (Venable, J.R, 2014, s. 6). Han uddyber følgende 

de to metoder og beskriver dem således:  

• Metode 1. Problemet som udfordringer:   

Fokusere hovedsageligt på problemet og på hvad der er uønsket ved det. Fokuserer på hvad der er 

årsagen til at problemet har mulighed for at fortsætte og forblive vedvarende.  

• Metode 2. Problemet som løsninger: 

Fokusere på løsningen af problemet og på hvilke fordele der ville opstå ved at løse problemet. 

Fokuserer på hvilke af problemets årsager der muligvis kan reduceres eller afskaffes og på hvordan at 

det kan lade sig gøre for at løse problemet.      

 Vi har benyttet os af Colored Cognitive Map (CCM) metoden til at indsnævre de konsekvenser som at 

forbruget af plastikemballage fører til. Dette kan ses på nedstående figur 6 & 7. hvor at vi har 

udarbejdet et problemkort ud fra CCM-metoden. 
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FIGUR 6 - PROBLEMKORT 
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FIGUR 7 – VENDT PROBLEMKORT 

 

Vi har opstillet et problem der lyder som følgende; “ For meget / tilpas mængde plast emballage på 

dagligvare i detailhandel” (figur 6) og “ Tilpas mængde plast emballage på dagligvare i detailhandel “ 

(figur 7). Ud fra denne problemstilling har vi så udarbejdet årsager og konsekvenser der er mest 

væsentlige og gør sig gældende i forhold til vores problem. Ved at benytte os af CCM har det givet os 

et omfattende indblik i de problematikker vi beskæftiger os med og har fungerede aktivt i forhold til 

at perspektivere og danne de bedst mulige løsningsforslag til vores problemstilling. Vi har primært 

benyttet os af CCM til at undersøge hvilke årsager og konsekvenser der befinder sig i forbindelse med 

vores problemstilling og til at give os en bedre forståelse og indsigt i hvad der er forudsætningerne for 

at disse årsager og konsekvenser eksisterer.  
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Ud fra det har formålet essentielt set også været at undersøge hvilke mulige løsninger der kunne 

udarbejdes, og på at finde de bedst mulige løsningsforslag til vores projekts problemstilling og til 

konceptualiseringen af vores designløsning. 

 

6.3 Storyboard:  
 

I den tidlige fase af vores projektarbejde har vi i forbindelse med udarbejdelsen af vores 

designproduktidé anvendt Storyboard-teknikken som et design-værktøj, hvilket har hjulpet os med at 

få en bedre forståelse for vores designløsning. Med vores storyboard har vi udarbejdet en række 

tegninger der visualiserer vores produktidé og hvordan det færdige produkt skal anvendes af 

forbrugeren.  

Et storyboard er et koncept der i høj grad bliver brugt indenfor filmproduktionens verden. Når man 

optager en scene til en film eller en tv-serie er det nyttigt på forhånd, at have udarbejdet noget 

billedmateriale, der giver en visuel repræsentation af, hvordan den færdige scene kommer til at se ud 

(Pries-Heje, 6.10.2020, egne noter). Dette gør det nemmere at overskue arbejdsprocessen. Et 

storyboard er altså en visuel repræsentation af, hvordan et færdigt produkt ser ud eller skal anvendes, 

og derfor har det også været et nyttigt hjælpemiddel i vores projektopgave. For at vi skulle kunne 

skabe et succesfuldt design er det bærende at brugeren uden problemer kan anvende det, derfor er 

det vigtigt at vi på forhånd har kunnet visualisere vores produkt og hvordan vi ønsker at forbrugerens 

oplevelse burde være.    

 

6.4 Kvantitativ undersøgelse 
 

Den kvantitative metode kendetegnes typisk ved anvendelsen af spørgeskemaundersøgelser. Det er 

undersøgelser der har til formål at indhente kvantitative data indenfor et bestemt felt. Det foretages 

i de fleste tilfælde igennem strukturerede interviews eller spørgeskemaer som respondenterne 

udfylder (Aarhus Universitet, Kvantitativ Metode). Med den kvantitative tilgang bliver der altså 

mulighed for at få adgang til data som kan bruges til at udarbejde statistikker. 

Spørgeskemaundersøgelser er en populær metode at benytte sig af, da det både er hurtigt, nemt og 

omkostningsfrit. Da det blot er en række spørgsmål, som skal besvares uden nogen uddybning eller 

opfølgning. Spørgeskemaer er en overskuelig måde at indsamle empiri og give et overblik over det 

emne man vil undersøge.  
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Vi har i vores opgave benyttet os af den kvantitative metode i det at vi har udarbejdet en 

spørgeskemaundersøgelse, som har hjulpet os med en bedre forståelse af den målgruppe som vi sigter 

efter.  

 

6.5 Kvalitativ undersøgelse (Kvale og Brinkmann) 
 

Steinar Kvale og Svend Brinkmann er to professorer, som er eksperter i kvalitative metoder. Særligt i 

deres bog Interview formidler de deres ekspertise indenfor udviklingen af et godt interview og 

hvordan processen i produktion af viden gennem interview. I et interview skabes der viden mellem 

intervieweren og den interviewedes holdninger, der er ingen generelle regler for et interview, dog 

kommer de med teknikker, som hører til interview håndværket (Brinkmann, 2009).  

Kvale og Brinkmann understreger den vigtighed, som ligger i interviewerens tilgang til et interview. 

Opmærksomhed, interesse, forståelse og respekt er nogle yderst vigtige egenskaber for at den 

interviewede åbner sig op og taler mere frit. Særligt er det de første minutter, der er vigtige for 

intervieweren, da personen skal give en klar opfattelse af sig selv. (Brinkmann, 2009). Inden et 

interview er det også interviewerens opgave at give en briefing til personen, som stiller op til 

interview. Briefingen oplyser om hvorfor man fortager dette interview, hvad det skal bruges til og 

forhører sig om personen har nogle spørgsmål inden man igangsætter interviewet. Når et interview 

afsluttes, bør der så tilknyttes en debriefing. Debriefingen giver den interviewede en mulighed for at 

kunne tilføje en yderligere kommentar eller noget, som de har siddet og tænkt over gennem 

interviewet. Et eksempel for debriefing kunne være “Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du mere du vil 

sige eller spørge om før vi afslutter interviewet?” (Brinkmann, 2009, s. 149). Ofte vil debriefingen 

kunne forsætte efter man har slukket mikrofonen, da interviewpersonen kunne finde på at bringe 

emner på banen som de ikke følte sig trygge ved under optagelserne. 

I bogen forklares det også hvordan interviews ofte er forberedt med en interviewsguide, hvilket er et 

script, der strukturerer interviews forløbet. Dette script kan indeholde en mere eller mindre stram 

opbygning af interviewet, hvor den kan indeholde emner, som skal dækkes i interviewet eller en 

detaljeret rækkefølge af omhyggelige spørgsmål (Brinkmann, 2009). Dette kan være vigtigt for at 

forme det ønskede interview, her kan overvejelserne gå på om man ønsker et mere løst interview, 

hvor der bliver plads til spontane uddybelser eller et struktureret, som sikre at du kommer igennem 

de emner, man ønsker at få dækket.  

I forbindelse med dette har vi brugt værktøjerne fra Kvale og Brinkmann til kvalitativ forskning 

igennem interview. Denne erhvervet viden bliver brugt til opstilling og strukturering af hvad vi ønsker 
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at få dækket. Begrebet med iscenesættelse var også en væsentlig faktor, for hvordan man skal gribe 

interviewet an og hvordan ens tilgang skal være over for interviews personen. 

 

6.6 Transskription af interview 
 

Efter at havde udarbejdet et mundtligt interview venter processen Transskription, der er arbejdet med 

at få det mundtlige interview skrevet ned på tekst. Når man foretager et interview, vil man ofte kunne 

modtage lange og dybdegående svar, hvilket kan være svært at overskue (Bryman, Transskription, 

Metodeguiden). Til transskriptionen skal man have nogle udtagelser, der kan skrives ned. Her er det 

en god ide at optage sine interview, så man kan gennemspille dem og gå i dybden med interviews 

personens udtagelser. 

Inden man starter transskriptionen af sit interview, skal man først overveje opbygningen af det, her 

skal overvejelserne gå på om man ønsker at bruge småord som “øh” eller “hmm” dette kan være med 

til at give læser eller interviewer en opfattelse af at interviews person gør sig nogle overvejelser i 

forhold til nogle svar (Bryman, Transskription, Metodeguiden). Transskription har en række fordele, 

da det er nemmere at arbejde med tekstmateriale frem for en lydoptagelse, tekst er nemmere at 

afkode og bruge i tekst mining. Desuden hvis man vil lave en kvalitativ analyse af et interview er det 

også nemmere at have det i tekstform (Bryman, Transskription, Metodeguiden).  

I forbindelse med dette optog vi vores opstillet interview med en fra medarbejder fra Coloplasts 

miljøafdeling, hvilket vi senere har fået transskriberet til et tekstmateriale. Tekstmaterialet ønsker vi 

til brug i en kvalitativ analyse, hvor vi vil undersøge nogle af de svar, der forekommer fra interview. 

Transskriptionen er udarbejdet uden småord, da det ikke findes relevant for de fakta eksperten 

angiver.  

 

6.7 Affordance  

   
Begrebet ”affordance” blev for første gang brugt af den amerikanske psykolog J.J. Gibson, der opfandt 

udtrykket for at beskrive de handlingsmæssige sammenhænge mellem en aktør, forstået som for 

eksempel et menneske, og verdenen aktøren lever i (Norman, 1999). Det kan altså forstås som 

sammenhængen mellem et individ og dets omgivelser.   

I konteksten Design og Konstruktion kan det siges, at affordance begrebet kort sagt handler om, 

hvordan et produkt skal anvendes. Selve ordet ’afford’ kan oversættes som ”give”, ”yde”, ”afgive” 
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eller ”frembyde” (Pries-Heje, 6.10.2020, egne noter). Det vil altså sige at et produkts affordance skal 

anses, som at være en strømpil for hvordan det er tænkt at skulle anvendes. I teksten “The Design of 

Everyday Things” beskriver Don Norman frustrationerne i hverdagslivet. Her beskriver han hvordan 

selv et så simpelt artefakt, som en dør kan have dårlig affordance. Hvilken retning åbner døren? Skal 

man skubbe eller hive i den? Hvis det er en skydedør hvilken retning åbner den i? Svarene på disse 

spørgsmål skal ifølge Norman gives ved blot at kigge på designet, og ikke ved at prøve sig frem 

(Norman, The Design of Everyday Things).  

Affordance er altså vigtigt for et succesfuldt design, da det siger meget om produktets 

brugervenlighed. Et godt design er et design hvor man ved blot at kigge på en ting ved hvordan det 

skal anvendes (Pries-Heje, 6.10.2020). Bag vores designløsning er brugervenligheden også en af de 

vigtigste faktorer, da den er meget afgørende for, om brugeren rent faktisk har lyst til at bruge 

produktet regelmæssigt, og derfor er affordance også et begreb som vi har haft fokus på i vores 

designproces.   

 

6.8 Adfærdsdesign: 

Adfærdsdesign er et kendt begreb når der arbejdes med udviklingen af nye typer produkter, da det 

ofte kan være svært for forbrugerne at blive overbevist om nødvendigheden af et nyt produkt under 

implementeringen af dette. Adfærdsdesign er også kendt som Nudging og er en metode, som dækker 

over at skabe forandring, den bygger på den teoretiske retning, som hedder behavioural economics 

(Pries-Heje. J. 5.10.2020, egne noter).  

Daniel Kahneman er en psykolog, som har forsket 40 år i hvordan mennesker træffer deres 

beslutninger. Kahneman opdagede at menneskets hjerne havde 2 systemer når det kom til valg, 

system 1 tænker hurtigt og bruges når vi intuitivt besvarelser f.eks. Et simpelt regnestykke, hvor 

system 2 tænkning er indsatskravende, regelstyret og kontrolleret f.eks. ved et avanceret regnestykke. 

(Pries-Heje. J. 5.10.2020, Slides) 

Chip og Dan Heath inddeler også vores sind i 2 systemer, det rationelle system 1, hvilket ønsker sig en 

flot krop til om sommeren på stranden, hvor system 2 bygger på det følelsesmæssige, det kunne godt 

tænke sig kagen, der frister lige nu. De 2 systemer kæmper om kontrol, Chip og Dan Heath skitserer 

det med en elefant og rytter, hvor elefanten er en visualisering af det følelsesmæssige og rytteren er 

den rationelle bevidste (Pries-Heje. J. 5.10.2020, Slides). Den primære forhindring af forandringer er 

bygget ind i vores hjerner, derfor er formålet at lede rytteren og motivere elefanten, hvilket vil skabe 

en større tilbøjelighed til at få skabt forandringer.  
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Adfærdsdesign er relevant forbundet til udviklingen af vores produkt, da det omhandler en ændring 

af folks handelsvaner. For at opnå den bedst mulige stilling i forhold til forbrugere, skal vi kunne 

relatere til forbrugernes vaner og krav. Derefter skal vi tage udgangspunkt i at udvikle et produkt, som 

kan bygge en bro mellem elefanten og rytteren hos forbruger.  

 

7. Analyse 

7.1 Genanvendelse af Plast 

Plast som produkt er en nem og billig løsning til mange forskellige muligheder. Vi ser et stigende 

forbrug af plastik i det kommercielle miljø og i husholdningen, men processen med at genanvende 

denne plastik er desværre ikke udviklet nok til at kunne CO2 kompensere så plastikproduktionen er 

bæredygtig og C02 neutral. I undersøgelsen fra Plastics Europe, var Danmark i den dårlige halvdel af 

lande i EU til at genanvende plastemballage. (PlasticsEurope, Plastics – The Facts, 2020, s. 35) Hvis vi 

tager det som udgangspunkt bliver vi nødt til at agere som en samlet befolkning mod et mere 

bæredygtigt samfund, og oprette nye tiltag, som gør vores genanvendeligheds muligheder mere 

bekvemmelige og attraktive for forbrugeren. Hvis vi kigger på en type af plast ved navn HDPE eller PP, 

så kan der opnås et billigt produceret plast produkt, som også er meget nemt at genanvende. I den 

nuværende dagligvarebutik er mange af produkterne indenfor husholdningsmidler lavet af disse plast 

typer. (Plastindustrien, 2020) En vigtig faktor til en større optimering af vores måde at genanvende på, 

vil være et intensivt fokus på de plast typer vi benytter os af I detailhandlen. At vi benytter os af de 

plasttyper, som udgør mindst CO2 at producere og er nemmest at genanvende. Lige nu har vi mange 

forskellige plasttyper og flere af dem burde ikke være nødvendige at producere, da de udleder mere 

CO2 ved fremstilling og indeholder flere skadelige giftstoffer. Derfor burde producenterne benytte sig 

af et mere CO2 venlig plasttype, såsom HDPE eller PP. (Pedersen, L. B, Plast & Miljø, 1999, s. 18-19) 

Evt. kan vi ændre vores måde at handle på, ved at lave en standard flaske/dunk ud af et CO2 venligt 

produkt som forbrugeren kan genbruge hver gang der behov for nye husholdningsmidler i hjemmet. 

Internationale og nationale love er en anden faktor, som spiller en stor rolle I hvordan en befolkning 

vælger at håndtere genanvendelse af plast, der bliver nødt til at indsættes nogle klare rammer for at 

kunne medvirke til et mere bæredygtigt samfund. Med de nuværende love, som indtræffer på dette 

område, er der ikke nok fokus på nødvendigheden i at genbruge sit plastik. For at kunne opnå nogle 

bedre resultater omkring plastik forurening, må staten som ansvarlig indsætte nogle specifikke 

nationale love, som appellerer til at forbrugerne skal handle anderledes og fokuseret mod et mere 



V2024788256 Roskilde Universitet – HumTek, 1. semester D. 21/12/2020 

  28 
 

bæredygtigt plast miljø. Hvis vi kan få implementeret flere nye love omkring plastik sortering ville det 

selvfølgelig kræve en form for inspektion og overvågning, og dette ville stor besværlighed for lande 

med et højt befolkningstal. (Santos & Manrich, Plastic Recyling, 2001) Derfor er det også vigtigt at vi 

fokuserer på at appellere til forbrugerens etik og moral. Altså at samfundet skaber nogle tiltag eller 

projekter indenfor genanvendelighedssektoren, som giver forbrugeren en vis forståelse og lyst til at 

gøre en forskel. 

 

7.2 Målgruppeanalyse 

I vores fokus på målgruppen, har det været oplagt at tage udgangspunkt i dem, der er mest tilbøjelige 

til at ændre deres adfærd, til fordel for miljøet. Vi vil fokusere på dem, som allerede er klimabevidste 

og oplyste inden for området, og med dette mener vi at det er oplagt at starte med at kigge på den 

yngre forbruger. Derfor har vi defineret målgruppen som unge og yngre aldersgruppen 18-30 år. Det 

er klart at det centrale problem som vi arbejder med i opgaven, er et problem der vedrør alle 

aldersgrupper, og ikke kun de yngre. Det er nemmest at starte et sted hvor muligheden for at skabe 

forandring er størst, hvorefter vi kan sigte efter andre målgrupper som for eksempel kernefamilien 

eller det ældre par, hvilket er målgrupper som har tiden og ressourcerne til at ændre deres vaner, men 

som ikke er lige så omstillingsparate som de yngre. Vores forhåbning med valget af denne målgruppe 

er, at der sker en form for domino effekt. Ved at fokusere på dem, som er mest miljøbevidste, ville vi 

kunne sætte i gang en kædereaktion så flere og flere begynder genanvende sit plastik.  

Med den målgruppe som vi har valgt at fokusere på, rammer vi en stor del af den samlede befolkning. 

Ifølge Danmarks Statistik udgør mænd og kvinder i aldersgruppen 18-30 år i 2020 ca. 17% af den 

samlede danske befolkning (Danmarks Statistik, 2020). Målgruppen vi sigter efter, er altså stor, og 

dette betyder at der er gode muligheder, for at nå ud til målgruppen og skabe forandring. Danske unge 

flytter desuden tidligt hjemmefra, ifølge Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk ligger 

gennemsnitsalderen for danske unge der flytter hjemmefra på 21 år, hvilket er Europas næstlaveste 

(Finans Danmark, 2018). Det vil altså sige, at størstedelen af de unge i vores målgruppe selv står for 

deres indkøb, hvilket er positivt i forhold til det vi vil undersøge.    

Flere klimaeksperter siger, at vi som samlet befolkning er vi blevet mere og mere klimabevidste i takt 

med at klimaforandringerne er blevet mere og mere håndgribelige og prominente for mennesket 

(CSR.dk, 2018). Den danske tænketank CONCITOs klimabarometer, som måler og analyserer 

udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringerne, viser at 

86% af danskerne i 2020 anser klimaforandringerne som et alvorligt problem, og at flere og flere 

borgere erkender sammenhængen mellem livsstil og klimaforandringer (CONCITO, 2020). Dette viser 
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altså at langt de fleste anerkender klimaforandringerne, og at folk i stigende grad ser sig selv som 

omstillingsparate i forhold til nødvendige livsstilsændringer i kampen mod klimaforandringerne.    

Det er altså fastslået at danskerne som samlet nation tænker mere på klimaet og på hvad det selv kan 

gøre for at gøre en forskel, dog er det bevist at det især er de yngre generationer der er bevidste om 

og går op i klimaet. En undersøgelse foretaget af Retail Institute Scandinavia viser, at den yngre 

forbrugergruppe fra den såkaldte Generation Z, forstået som personer der er født fra midten af 

90’erne og fremefter, sætter stor pris på bæredygtige produkter. Undersøgelsen viser, at mens det 

for 74% af danskerne er vigtigt at produkter og butikker har en bæredygtig profil, gælder det samme 

for 83% af Generation Z (Retail Institute Scandinavia, 2019). Dette er desuden ikke et enkeltstående 

resultat, da flere andre undersøgelser understøtter erklæringen om, at de yngre generationer er mere 

miljøbevidste end deres ældre. En undersøgelse fra Arla foretaget gennem Epinions Danmarkspanel 

viser for eksempel, at såkaldte Millenials - personer der er født mellem 1980 og 2000 – er den mest 

bæredygtige aldersgruppe i Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet, at 75% af unge i alderen 18-

35 ønsker at blive mere bæredygtige, hvorimod det samme gælder for 61% af de ældre 

(Fødevarefokus, 2018).   

Det er altså især de yngre generationer der har fokus på klimaet, og dette hænger ifølge 

forbrugereksperter i høj grad sammen med, at det øgede fokus på klimaforandringer er sket i perioden 

hvor de overnævnte generationer er født og vokset op (Fødevarefokus, 2018). På samme måde som 

en ældre generation måske er vokset op med frygten om, at der skulle udbryde en ny verdenskrig er 

de nyere generationer altså vokset op med frygten om, at der skulle opstå en reel klimakrise.   

At unge i højere grad end ældre er omstillingsparate og sætter pris på bæredygtige produkter er 

positivt og relevant i forhold til vores opgave, da vores produkt repræsenterer en alternativ og mere 

miljørigtig måde at handle på. Faktummet at yngre er mere omstillingsparate og miljøbevidste bør 

gøre det mere sandsynligt, at de vil anvende vores designløsning. Vi havde i den indledende del af 

projektarbejdet gjort os nogle tanker og stillet spørgsmålstegn til, i hvor høj en grad designløsningen 

appellerer til især den yngre del af vores målgruppe, da forestillingen om unges indkøbsvaner normalt 

lyder på, at det skal være nemt, hurtigt og billigt. Vi vurderer, at faktorer såsom omkostninger ved 

implementeringen af det tænkte refill-system i først omgang vil gøre det til et lidt dyrere alternativ til 

den konventionelle måde at handle på.  

Ud fra hvad vi dog har lært, både ved det der kommer til udtryk af vores egne undersøgelser og af 

hvad vi har fundet fra eksterne kilder, mener vi at have et godt belæg for at den valgte målgruppe 

gerne vil benytte sig af vores designløsning. En undersøgelse foretaget af YouGov for Forbrugerrådet 

Tænk fra 2020 viste for eksempel, at 8 ud af 10 unge køber økologiske produkter, selvom de forbinder 
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økologi med højere priser (Forbrugerrådet Tænk, 2020). Dette fortæller os, at flere unge er villige til 

at betale mere for produktet, hvis det tager mere hensyn til miljøet.   

Afsluttende om målgruppen kan det siges, at de tanker vi som gruppe på forhånd havde gjort os om, 

hvilken type af målgruppe vi skulle sigte efter, har vist sig mere eller mindre at stemme overens med 

de informationer vi efterfølgende har erfaret, både ved hjælp af spørgeskemaet og diverse 

informationer og undersøgelser der kan findes online. Med udgangspunkt i alle de ovenstående 

informationer har vi belæg for valget af målgruppe, og med denne målgruppe mener vi, at vi har et 

godt udgangspunkt for udarbejdelsen af vores designløsning. 

 

7.3 Kvantitativ undersøgelse 

I vores brug af metoden kvantitative undersøgelser, har vi udarbejdet et spørgeskema, som kan ses i 

bilag 1. Vores fokus har været at undersøge danskernes indkøbsvaner og hvad deres tanker er omkring 

en mere bæredygtig måde at handle på. Vi håber at det kan give os et indtryk i hvordan vi skal forbedre 

løsningen på vores problem gennem et design.  

Ud fra vores valg af målgruppe, har vi indsendt vores spørgeskema i forskellige Facebook grupper, 

hvori respondenterne har et større fokus på en mere bæredygtig og plastikfri verden.  

Vi har indsendt spørgeskemaet i grupperne; Zero-Waste Danmark, Red Verden.dk, Klimaforældrerne 

og Bæredygtig Livsstil. Man observer hurtigt i grupperne at medlemmerne viser stort engagement i 

kampen mod plast forurening igennem deres kommentarer og opslag. Der bliver f.eks. skrevet om det 

bæredygtige koncept Re-Zip. En virksomhed der laver bæredygtigt emballage til transportering af vare 

(Re-Zip, 2020). Grupperne har mange medlemmer fordelt i alle aldre. Vi har udspurgt vores 

respondenter hvor gammelt vedkommende er, så vi kan fokusere mere på vores målgruppe. 

I vores spørgeskema har vi 14 undersøgende spørgsmål omkring dem som person, deres indkøbsvaner 

og hvad de tænker om en dagligvarebutik uden plastemballage, men i stedet erstattet af 

refillstationer. 

 

Vi har i alt modtaget 86 besvarelser, hvori omkring 50 af dem er fra vores søgte målgruppe 18– 30 år. 

Vores forventning var, at vi modtog flere besvarelser, så vi kunne få et bedre billede af målgruppens 

synspunkter på genanvendelse af plastemballage. Dog mener vi at 50 besvarelser godt kan give en 

brugbar indikation på hvilke syn vores målgruppe har. 
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I vores undersøgelse har vi spurgt dem om følgende: “I hvor høj grad synes du bæredygtighed er vigtigt 

i vores nuværende samfund?”  Nedenstående figur viser at respondenterne i alderen 18-30 år føler en 

betydelig vigtighed for et mere bæredygtigt samfund. Vi kan se at 76% af respondenterne mener at 

det er “Meget vigtigt” og 18 % mener at bæredygtighed er “Vigtigt”. Dette tydeliggør at vores 

målgruppe har en stærk interesse, for at skabe et mere bæredygtigt samfund. 

 

FIGUR 8 - HER FREMVISES VORES RESPONDENTERS SVAR PÅ VIGTIGHEDEN AF ET BÆREDYGTIGT SAMFUND  
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Derudover har vi spurgt ind til respondenternes indkøbsvaner. I arbejdet med designløsningen er det 

vigtigt at man kan optimere den ud fra forbrugerens vaner ved indkøb. For at skabe en større succes, 

bliver man nødt til at gøre designet nemt at anvende i forhold til forbrugerens normale indkøbsvaner. 

Derfor har vi udspurgt vores respondenter hvilke 3 ting som er vigtige for dem når de går på indkøb. 

Nedenfor kan man læse en udtag af de besvarelser vi fik: 

− “Økologi, Emballagefrit & Overskuelighed” 

− “Nemt, Lækkert & Imødekommende” 

− “Vegansk, Plastikfrit & Budgettet” 

− “Økologi, Tid & Overblik” 

− “Pris, Bæredygtighed & Udseende” 

− “Nemt, Hurtigt & Billigt” 

 

Vi har også spurgt vores respondenter om hvor lang tid de normalvis bruger på indkøb. I den 

nedenstående figur kan man se at resultatet ikke er mere end 1 time. Denne faktor underbygger vores 

respondenter ønske om at indkøb skal være nemt og overskueligt. Derfor er det vigtigt at benytter os 

af denne data til at udarbejde en designløsning som har meget affordance og ikke er besværlig at 

bruge.  

 

FIGUR 9 – OVERSIGT OVER RESPONDENTERS BRUG AF TID VED INDKØB  
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FIGUR 10 – OVERSIGT OVER RESPONDENTERS LYST TIL AT GENOPFYLDE DERES EMBALLAGE . 

 

 

En anden interessant faktor som vi har undersøgt i vores udsendte spørgeskema, er om vores målgruppe 

har lyst til at genopfylde deres emballage? Hvis man kunne tilbyde produktet til samme pris. I overstående 

figur fremvises det hvordan 88 % af vores respondenter er enten “Villig” eller “Meget villig” til at 

genopfylde deres emballage. Dette viser også at forbrugeren er klar til at gøre en indsats, selvom der  

ingen besparelser er at hente på benyttelse af en eventuel Refillstation. 

 

Til sidst har vi præsenteret vores målgruppe et eksempel på en designløsning. Respondenterne har fået 

fremvist en video om et Refillsystem placeret i en typisk normal dagligvarebutik.  Dette gør vi for at  

sætte hele princippet ved bæredygtighed i perspektiv. Vi visualiserer overfor vores målgruppe, hvad et  

muligt resultat af vores designløsning kunne værre. Derudover spørger vi ind til om respondenten ville  

være villig til at benytte en model ligesom den der er fremvist i videoen. Nedenstående figur visualiserer  

at 67 % af vores målgruppe vil benytte sig af en såkaldt Refillstation.  

 

Vi mener det her er et positivt resultat, da sådan en model ikke er blevet opført i Danmark endnu. 

Vores eksempel er taget fra Supermarkskæden Migros i Schweiz. Men at vi allerede kan se en positiv 

respons fra tæt på ¾ af vores respondenter, betyder at implementering er sådan et system i Danmark 

med høj sandsynlighed vil være en succes. 
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FIGUR 11 - OVERSIGT OVER RESPONDENTERS LYST TIL AT BENYTTE SIG AF ET FREMVIST EKSEMPEL PÅ EN REFILLSTATION  

 

 

For at konkludere vores spørgeskemaundersøgelse, vil vi sige at vores målgruppe er villige til at bruge 

et alternativt system, for at gøre deres indkøb mere bæredygtige. Men der er også et krav fra dem, 

om at det ikke må tage væsentligt længere tid at handle ind. 

 
7.4 Tematisk analyse af interview med Coloplast 

Vi har arrangeret et interview med en medarbejder fra miljøafdelingen hos firmaet Coloplast. (Se 

Bilag 2). Coloplast er en stor dansk virksomhed, som producerer og sælger sundhedspleje produkter, 

som stomiposer, kateter, sårprodukter og urologiprodukter til hospitaler, institutioner og 

detailhandel. Coloplast udvikler i høj grad produkter og emballager af plast, hvilket også ligger i 

navnet Coloplast, og virksomheden har stor fokus på at skabe en grønnere fremtid. Vi opsøgte 

derfor medarbejderen Janus Kirkeby, der er uddannet miljøingeniør og har en ph.d. inden for affalds 

sortering, desuden har han arbejdet for Coloplast i godt 5 år. Janus har denne miljøbaggrund og har 

derfor en rolle, hvor han udfordrer Coloplasts udviklere og undersøger om de ikke kan gøre tingene 

mere bæredygtigt og mindre miljøbelastende.   
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Bioplast vs. genanvendelig plast  

Fremtidsudsigterne for plastik byder på en grønnere udvikling, her er især bio baseret plast og 

genanvendelig plast to af de mest lovende løsninger.  

Genanvendeligt plast har den fordel at plastikken kan overgå til nye produkter, hvilket spare på 

virksomhedernes CO2 forbrug, da det er langt grønnere at genanvende plastikken frem for at 

producere nyt. Plastikaffaldet i Danmark er sågar også en af Danmarks største kilder til CO2 

udledning, hvis man forbrænder et ton plastik affald udledes der ca. 2,8 tons CO2. (Miljø- og 

fødevareministeriet) 

 

FIGUR 12 – HER FREMVISES CO2 UDLEDNING VED PLAST FORBRÆNDNING 

 

I Danmark forbrænder man ca. 370.000 ton plastaffald om året og kun ca. 20% af 

plastikemballageaffaldet bliver genanvendt, hvilket ifølge diagrammet fra miljø- og 

fødevareministeriet vil fører til at der forbrændes 1 million ton plastikaffald i 2030 (Miljø- og 

fødevareministeriet). Dette problem var derfor også noget vi spurgte Janus ind til. 

“Vi har en lille smule, det så ikke emballage, det så noget af produkterne hvor vi har noget afskærm, 

det noget sprøjtestøbt plast og det her afskærm sender vi faktisk tilbage til vores leverandør, som så 

putter det i blandingen og så sprøjtestøber nogle nye komponenter til os, men det er en meget lille 

del af vores affald. Rigtig meget af vores affald, er efter man har processeret det på en eller anden 

måde, så det består tit af forskellige materialer eller forskellige plasttyper og så kan vi ikke bare 

sende det tilbage til leverandøren for så er det lidt en blanding og så kan vi ikke genanvendelse det 

selv, vi sender det så til en ekstern genanvendelse som laver faldunderlag til legepladser og den 

slags. Meget af det affald vi laver, kan vi ikke selv bruge, da det er blandet.” 
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Janus og Coloplast har den udfordring, at meget af det affald som produceres ikke kan genanvendes 

af dem selv, og derfor har de allieret sig med andre firmaer om at lave ekstern genanvendelse. 

Andre firmaer kan gøre brug af Coloplasts affald, til at udvikle andre gavnende materialer. Disse 

eksterne genanvendelsesordninger tager plastikaffaldet væk fra forbrænding og over i nogle 

grønnere strømme, hvilket gavner den Danske CO2 udledning. Meget af det plastik affald, som 

produceres fra virksomheder, kan indgå i ekstern genanvendelse og bruges i produktion af andre 

produkter for f.eks. det danske firma Aage Vestergaard Larsen, der opkøber plastaffald fra Danske 

forsyningsselskaber, bygge- og anlægsvirksomheder og detailvirksomheder (Andersen, M., 2018). 

Dette resulterer i at firmaer slipper for at betale for transport til afbrænding og reducering i CO2 

udslip for forbrænding af plastikaffald. 

 

Bio-baseret plast er et andet omtalt emne og byder ifølge mange lovende bud på en mere 

bæredygtig udvikling for plastik, dog en lidt dyre type plast. Fordelende ved bio-baseret plast er at 

den bliver produceret af mere bæredygtige materialer så som majs eller sukker. Dog er udviklingen 

af bio baseret plast mere indviklet end bare lige antaget, Janus kom ind på en række 

problemstillinger med bio-baseret plast, hvilket også er noget Coloplast undersøger. Janus kom ind 

på en række problemstillinger forbundet med bio baseret plast, her er den første problemstilling han 

pointere er de produkter, som bruges til produktionen af bioplast.  

“Vi har den politik at vi ikke vil bruge sukker og majs til at lave plast fordi tildeles er man ude og 

konkurrer med nogle fødevarer som folk er meget afhængelige af, hvilket kan øge priserne. der har 

tidligere været nogle sager hvor folk i Guatemala ikke råd til at købe majsmel, hvilket de lever af.  så 

det vil vi ikke ud i, noget andet vi ikke vil ud i er at få Brasilianere eller andre ud i at rydde skov og 

dyrke sukker og majs så vi kan få vores plast for så det ikke bæredygtigt, så vi skal passe lidt på med 

hvad vi bruger.” 

Selvom det lyder godt med biobaseret plast, der er produceret af bæredygtige materialer, så som 

Janus understreger er at der er tale om vare som mange mennesker er afhængige af. Dette er en af 

ulemperne ved bio-baseret plast, da den skal udvindes fra planter på marker, hvilket optager stor 

plads. Denne plads er i forvejen mangel på og den kunne bruges til dyrke fødevare på. Det andet 

problem er hvis plastindustrien går ind og køber store mængder af produkter, som kan benyttes til 

bioplast, så ville det resultere i en global prisstigning af vare, som befolkning i nogle lande kan være 

dybt afhængige af (Bech, J., Værd at vide om bioplast) Dette skaber et dilemma, da folk ville kunne 

argumentere for en grønnere udvikling med bioplast, der udleder mindre CO2 end normal plast og 
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mange af typerne er genanvendelige. På den anden side, en produktion der kan skade tilværelsen 

for befolkningen i lande, hvor disse råvarer er vigtige. Så kan spørgsmålet være om bioplast så er 

bæredygtigt, når det går ud over andre mennesker og optager en masse plads for 

fødevareproduktionen. Coloplast har valgt at have den holdning at man ikke ønsker at det skal være 

resultatet, da de betvivler bæredygtigheden, når det på bekostning af andre.  

 

Bionedbrydelighed er en egenskab som nogle typer plast har, her er tanken at plast affaldet skal 

kunne nedbrydes i naturen, dog er det vigtigt at pointere at bioplast ikke nødvendigvis er 

bionedbrydeligt. Janus og Coloplast melder også ud at det er noget det er noget de har undersøgt, 

men ikke ønsket at gå videre med, især ikke for emballage.  

“vi har også været inde og kigge på bionedbrydeligt plast, er det noget vi vil og det er det ikke lige nu, 

ikke for emballage i hvert fald. Vi vil ikke opfordre folk til at smide plastemballage, selvom den er 

bionedbrydeligt ude i naturen, for dels vil det svine og det vil ikke se kønt ud, dels er det heller ikke 

altid at det er bionedbrydeligt under alle forhold, mange af de her bionedbrydelige plast typer skal 

have helt særlige forhold når det gælder temperatur, fugtighed og sådan nogle ting. Så det måske 

kun er højt specialiseret komposteringsanlæg, som kan nedbryde det.” 

Her udlægges der endnu et dilemma, da bionedbrydeligplast kan opfordre folk til at smide deres 

plastaffald i naturen, hvilket både vil svine og ødelægge de naturskønne omgivelser, som findes 

rundt omkring i verden. Til gengæld lyder det for mange tiltalende, da denne nedbrydelighed kunne 

hjælpe på store mængder af plastikaffald, der allerede er et problem for havet og natur. Dog er det 

vigtig her at understrege, som Janus også kommer ind på, at bionedbrydeligheden ofte afhænger af 

forholdene. Bionedbrydeligplast er som udgangspunkt ikke nedbrydeligt i naturen. Hvis det havner i 

natur eller hav, bliver det først nedbrudt efter mange år ligesom traditionelt plastik (Bech, J., 

Teknologisk.dk, Værd at vide om bioplast). Bionedbrydeligplast skal derfor stadig indsamles til 

specialiseret kompostering anlæg, hvor plastikaffaldet kan nedbrydes, ellers skal det sendes til 

forbrænding, da bionedbrydeligplast ikke kan genanvendes.    

 

Visioner og udfordringer 

Coloplast er en virksomhed, der sætter stor fokus på bæredygtighed og en miljøvenlig udvikling. 

Allerede nu har virksomheden en del miljø tiltag, hvilket også været med til at sikre dem miljø priser, 

da de har kunne reducere deres CO2 udslip med 7% på trods af en årlig vækst i produktionen (Lindsø, 
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2015). Alligevel fortæller Janus i interviewet om Coloplast visioner for fremtiden, hvor firmaet har 

udarbejdet en 2025 plan med fokus på endnu mere miljø tiltag.  

“Vi har en målsætning om at om fem år, i 2025 så er 90 procent af vores emballager genanvendelige 

og lige nu ligger vi på 75%, så vi har en masse emballager vi skal havde lavet om.” 

“Så har vi også et mål om at 80% af vores emballage skal være bio baseret, hvilket vil sige det skal 

være lavet af pap, papir eller bio baseret plast. Vi ligger på 70% i dag, da vi har rigtig meget pap, vi 

tæller også vores æsker med, så det er de svære skridt vi skal tage nu.“ 

“der også nogle mål om at vi gerne vil op og genanvende 50% af vores produktionsaffald.” 

 

Coloplast har altså en klar vision om at genanvendelig emballage er vejen, her skal de nå nogle skridt 

i en grønnere omstilling. Dette mål om genanvendelige emballage produceret i bio baseret plast eller 

traditionelt plast, åbner op for nogle bedre genanvendelige strømme, som kan lede plastaffaldet 

væk fra forbrændingen og i stedet genanvende det. Dette er målsætninger, der sikrer en reduktion i 

CO2 udslippet, da produktionen af bio baseret plast har en væsentlig lavere CO2 belastning. Desuden 

vil de gerne op og kunne genanvende 50% af deres produktionsaffald, fremtiden byder på færre 

materialer, som skulle gå til spilde via høj genanvendelse. For Coloplast og andre store virksomheder 

med et højt plast forbrug, der betyder disse målsætninger meget for den grønne omstilling. Dog 

møder Coloplast nogle udfordringer på vej mod disse mål, da firmaet stiller nogle specifikke krav til 

materialerne som bruges grundet det er sundhedspleje.  

“Til gengæld er det vores ansvar og det vi så ikke så gode til endnu, men det vores ansvar at lave 

noget emballage, der kan indgå i denne almindelige genanvendelse strømme og det har vi øget fokus 

på nu, men det har vi haft svært ved indtil videre. Grunden til at vi har de her folier med alle disse 

polymere, altså der kan være 3-5 lag i af forskellige slag, det simpelthen fordi vi kræver nogle 

barriereegenskaber, det skal være vandtæt, disse produkter skal kunne ligge på en hylde i 3 år og 

alligevel må der ikke være noget som fordamper ud af dem. Så det derfor vi har nogle krav til 

materialer.”     

Disse krav er selvfølgelig noget, som gør Coloplast fremtid visioner kompliceret, men grundet deres 

produkter er kategoriseret som sundhedspleje er materialekravet vigtigt. Janus pointere særligt 

barrieregenskaberne, da det vigtig for firmaet at sikre produkternes holdbarhed, det er enormt 

vigtigt for deres brugere, der er afhængige af det. Samtidig er Coloplast også et en virksomhed, der 

skal sikre sig overskud for at forretningen skal køre rundt, derfor er priserne på de brugte materialer 

også en væsentlig rolle. Janus fortæller hvordan plast, nok anses for at være den største udfordring 

for virksomheden. 
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“Det er nok plast og det ligger endda i vores navn, men plast er jo vores største udfordring, plast er et 

udskældt materiale dels berettet, men måske også uberettiget, men vi har jo en meget lineær 

økonomi, hvor vi graver olie op af jorden, laver plast og smider det ud. Vi vil gerne ind i en cirkulær 

verden, hvor vi enten bruger genanvendt eller bio baseret og også i den anden ende kan genanvende 

emballagen, produkterne er stadig svære at bruge, da det kan være en stomipose eller andet.”   

Plastik er som Janus beskriver det at plastik lidt er blevet et udskældt materiale, hvilket til dels er 

berettiget og til dels ikke. På den ene side har vi problemet med plastaffald, som ender i naturen og 

havene, hvilket skader dyre habitater og økosystemer. Den anden side er CO2 udledningen ved 

produktion og forbrænding af plast, hvilket mange ønsker reduceret. Dog har plastik også mange 

fordele, hvilket måske gør uberettiget. Plast er f.eks. med til at forlænge holdbarheden på madvare, 

hvilket mindsker madspild, som også er en kæmpe CO2 udleder. Coloplast har en meget lineær 

økonomi, hvor de hiver olie op af jorden, producere deres plast og smider det ud, hvilket de ønsker 

at omlægge til en cirkulær verden. Her vi de gerne bruge genanvendt plast eller bio baseret plast, 

hvilket i den anden ende skal føre til emballage, der kan genanvendes. Deres produkter er svære at 

arbejde med, da det er stomiposer eller andet personligpleje. 

 

 

7.5 Analyse af interview med Meny Nordhavn 

Vi har fremført et interview med Mikael Lindegaard Kristiansen, der er ledende Købmand i Menys 

flagskibs butik, i den nye bydel i Nordhavn. Mikael har arbejdet for Meny i næsten 4 år og har desuden 

over 20 års erfaring i dagligvarehandlen hos Salling Group og Coop. Meny i Nordhavn, har på baggrund 

af de bæredygtige initiativer, der er tilknyttet den nye bydel i Nordhavn, haft et betydeligt fokus på 

bæredygtighed. De har på baggrund af et samarbejde med Naturmælk og Øllingegaard mejeri lanceret 

et design koncept, der består af nogle automater, der er designet til at man selv kan tappe mælk fra 

dem (Bilag 3.  Meny interview).         
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Design Koncept 
Af italiensk design og består af to segmenter. Den ene automat (højre) er designet til at man kan 

købe en glasflaske, der passer til den anden automat (venstre) hvor i at man selvbetjent tapper 

mælken. Man kan vælge mellem flere forskellige varianter af mælk, afhængig af knapperne på 

automaten. Mælken bliver opbevaret og kølet i stål tanke, der er temperatur reguleret, så den 

forbliver frisk inden for den estimerede periode (JydskeVestkysten. 2018). 

 

 

FIGUR 12  - FOTOGRAFI AF ET EKSEMPEL PÅ EN REFILL AUTOMAT. 

HTTPS://JV.DK/ARTIKEL/NATURM%C3%A6LK-VIL-HAVE-K%C3%B8BENHAVNERNE-TIL-SELV-AT-TAPPE-M%C3%A6LK 

 

Produkt orientering 
Mælken man kan tappe fra automaten, kommer i samarbejde med Naturmælk fra det Sjællandske 

økomejeri Øllingegaard og leveres dagligt i ståltanke. Mælken er pasteuriseret, men kommer i en 

fuldfed udgave, da det er gårdmælk og derfor har en varierende fedt procent (Bilag 2, Meny interview). 

Tilbehøret til mælken er en genanvendelig glasflaske til 10 kr. Der er fremstillet til at kunne blive vasket 

og genanvendt (JydskeVestkysten, 2018).  

 

https://jv.dk/artikel/naturm%C3%A6lk-vil-have-k%C3%B8benhavnerne-til-selv-at-tappe-m%C3%A6lk
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Andre bæredygtige initiativer (EnergyLab Nordhavn) 
Meny forretningen i Nordhavn, har som det eneste supermarked nationalt, et bæredygtigt 

opvarmningssystem. Initiativet er taget af EnergyLab Nordhavn og er udviklet i samarbejde med DTU 

og Grundfos. Opvarmningssystemets koncept går ud på, at de opsamler alt overskudsvarme der 

genereres fra alle deres frost- og køle montre i butikken og fra deres lager. Overskudsvarmen ledes så 

tilbage ud i Nordhavns fjernvarmenet, og genanvendes. Meny Nordhavns bæredygtige 

opvarmningssystem kan levere fjernvarme, til hvad der svarer til 30 rækkehuse (Bilag 2,  Meny 

interview).      
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8. DESIGNPRÆSENTATION: Krav, Design & Rationale 

I følgende afsnit vil vi redegøre for krav og mål for vores designs. Vi vil også kort forklare hvordan vores 

krav har udviklet sig fra hvad vores designproces begyndte med, og hvilke krav vi havde til det, hvor vi 

igennem en iterativ proces har ændret designet og kravene. Derefter vil vi forklare og præsentere 

visionerne af vores endelige designs, samt redegøre for design rationalerne for hver af de to designs. 

Til sidst vil vi diskutere fordele og ulemper ved de to designs, i forhold til hinanden. 

Krav: 

 

Som udgangspunkt var vores mål at designe et 

system, der kunne gøre det muligt at eliminere 

emballage i detailhandlen. Dog viste det sig 

meget hurtigt, at det ikke kun vil være meget 

besværligt, men også vil forværre 

holdbarheden på mange produkter i 

fødevareindustrien betydeligt. Dette ville 

betyde, at vi som mennesker skal producere 

mere mad for at kunne dække vores behov, og 

da den nuværende fødevareproduktion står for 

lidt over en fjerdedel af vores samlede CO2 

udledning.  

Vi har derfor valgt at fokusere på flydende 

husholdningsmidler, da holdbarhed og sterilitet 

er mindre vigtig end for fødevare. Derudover 

bliver langt størstedelen af produkterne inde 

for flydende husholdningsmidler leveret i 

plastikemballage.  

Til at hjælpe vores designproces, har vi 

udarbejdet nogle krav til vores løsninger. De er som følger: 

1. Målgruppen skal kunne bruge løsningen 

2. Skal kunne bruges som en markedsføringsplatform 

3. Minimere plast forbrug omkring husholdningsprodukter 

FIGUR 13 - OVERSIGT AF CO2 UDLEDNING I FØDEVAREINDUSTRIEN  
HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/UPLOADS/2019/11/HOW-MUCH-OF-
GHGS-COME-FROM-FOOD-544X550.PNG 
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Det første krav, er skrevet først, da det er meget vigtigt for os at vores målgruppe skal finde det nemt 

og hurtigt at lære at bruge vores løsninger. Hvis de ikke kan dette, vil de fravælge at bruge vores 

løsninger, og vil derfor være en dårlig løsning på problemet. 

Det andet krav, er vigtigt for virksomhederne, da det vil være usandsynligt at de vil benytte sig af en 

emballage, eller emballagesystem, som de ikke kan bruge til at markedsføre deres produkter på 

hylderne.  

Det tredje krav, er kernen i vores opgave og er derfor essentielt for vores løsningsforslag.  

 

8.1 Refill station: 

 
Formålet med dette løsningsforslag, er at skrue ned for 

plastforbruget i dagligvareforretninger. Vi har med vores 

refillstation valgt at holde fokus på husholdningsmidler, hvor 

produkter som f.eks. sæbe, vaskemiddel og hånddesinfektion, 

vil kunne leveres af maskinen. Tanken bag refillstationen er en 

nem og brugervenlig maskine, hvor brugere kan medbringe 

deres egne genbrugelige beholdere og fylde den med deres 

valgte produkt. Når beholderen så er fyldt op, bliver den 

tilsvarende label printet, hvor der står en pris per liter på. På 

denne måde kan kunden købe et nyt produkt, der dog ikke 

bliver solgt i en engangsanvendelig plastikbeholder. 

Vi har lavet et storyboard, for bedre at kunne illustrere, 

hvordan købsprocessen vil foregå.  

Først vil kunden gå ind i butikken og finde et produkt som 

kunden gerne vil købe (1 & 2). Derefter placere kunden 

beholderen på vægten i maskinen (3). Dette vil aktivere 

maskinen, og kunden bliver bedt om at trykke på knappen på 

skærmen, indtil beholderen er fuld (4). Kunden trykker på print 

mærkat. Mærkatet bliver printet og kunden klister det på sin 

beholder (5). Kunden fortsætter med at handle som normalt, 

hvorefter kunden betaler og forlader butikken (6). 

FIGUR 15 - MODEL AF REFILLSTATION 
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FIGUR 14 – STORYBOARD AF KØBSPROCESSEN 

 

Koncept: 

Refill station konceptet består af en række dele. Vi starter med at beskrive maskinens skal eller 

ramme. Derefter vil vi arbejde os ind igennem maskinen og dens dele.  

 
 

Rammen er en boks med fronten skåret af, og med udskæringer i siderne på den nederste del af 

maskinen. Rammen har også udtræksskinner monteret på indersiden, i den øvre del. På 

udtræksskinnerne er der monteret den næste del skuffen.  

Skuffen er holderen til de vigtige dele i maskinen. Fronten af skuffen er udskåret til at acceptere en 

skærm. Skærmen skal være en touchskærm, og er kundens interface med maskinen. Derudover er 

det også maskinens reklameplatform, og vil virke som et blikfang, da det er muligt at lave 

animationer på skærmen. 

Bag ved skærmen i skuffen, er ”maskinrummet” hvor pumpen er monteret. Pumpen er en 

peristaltisk pumpe, med en flowrate som er høj nok til at det ikke tager lang tid at fylde emballagen 

op, men er ikke så høj at det bliver ustyrligt. Vi tænker at en flowrate på 6l/m, er et godt kompromis 

mellem tid per opfyldning og kontrollerbarhed, til emballager på omkring 1 liter. Produkt 

opbevaringen behøver ikke at være inde i maskinen, og kan blive opbevaret i nærheden. Som f.eks. 
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under maskinen i et skabe, så kunderne ikke kan se beholderen, og maskinen skal ikke opfyldes så 

tit. 

 

I skuffen er styrenheden også monteret, samt de 

øvrige moduler til styring.  

Skuffedesignet gør det også muligt at udskifte de 

primære dele i maskinen, og derved skifte 

produkttypen som maskinen kan levere. Uden at skulle 

lave hele maskinen om.  Som f.eks. kunne levere 

tørprodukter som f.eks. ris eller bønner, i stedet for 

flydende produkter som vi har valgt at fokusere på. 

Under Skuffen er der en platform som kan flyttes op og 

ned. På platformen er der monteret en vægt, som vil 

fortælle styrenheden hvor meget der er blevet tappet. 

Under vægten er der en drypbakke der vil gøre det 

nemmere at holde maskinen ren. 

Hvordan vi holder regnskab med hvor meget og hvad hver kunde skal betale. En simple løsning vil 

være at printe en mærkat med informationerne, om hvad og hvor meget kunden har taget og en pris. 

Det er en nem og effektiv løsning, og det er muligt at installere en label printer i skuffen. Men 

klistermærker kan være svære at få af den emballage, som man sætter den på. 

En anden løsning ville være at lave det digitalt. Inden for de sidste år har nye systemer i gjort det nemt, 

at selv skanne og betale for sine vare. Et sådant system kunne være Coops Scan & Betal, det vil være 

muligt at få Refill Station konceptet til at snakke med deres system. På den måde kan vi ved at scanne 

kundens medlemskort, enten via en stregkode scanner eller via en RFID-scanner, og tilføje deres køb 

til deres liste af indkøbte ting. Men det vil være et væsentligt mere komplekst system, end at printe 

mærkater. Begge løsninger er relevante for forskellige virksomheder, og det er derfor denne sektion 

står her og ikke i det næste afsnittet. 

 
  

FIGUR 16 – 2. MODEL AF REFILLSTATION 
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Design Rationale  

Skallen eller rammen er udformet som den er, fordi vi tænker at det er bedre at maskinen er høj i 

stedet for bred, så maskinen ikke tager lige så mange hyldemeter i en forretning. På den måde kan 

forretningerne have flere maskiner per hylde, eller bare have mere plads på hylderne. Udskæringerne 

i siderne på rammen, er lavet for at det skal være nemmere at stille emballagen ind på platformen, så 

kunden ikke kommer i karambolage med rammen.  

Vi har valgt at lave skuffe designet, på grund af at det gør det nemt at bruge for personalet i 

forretningerne. Og skuffen giver god adgang til alle delene i maskinen, når der skal laves service eller 

når maskinen skal genopfyldes. Vi kunne også have valgt at lave fronten af maskinen til en dør, men 

med det design kan det være problematisk at komme til de bagerste dele i maskinen. Og giver generelt 

mindre adgang til delene i maskinen, som kan gøre det svære at opfylde maskinen. 

Der er dog en risiko at maskinen kan blive ustabil, når skuffen er ude. Det kan løses ved at gøre bunden 

af rammen tung, eller fastmontere maskinen til den platform den står på. 

Vi har valgt at lave en justerbar platform til at holde kundens emballage, da det vil gøre det nemmere 

for kunden at bruge mange forskellige størrelser emballage. Og det vil forhåbentligt gøre det mindre 

sandsynligt at kunden spilder, når de opfylder. På platformen har vi valgt at montere en vægt, i stedet 

for en flowsensor. Det er gjort med personalet, som skal vedligeholde maskinen til daglig, i tankerne. 

Når personalet skal skifte slange eller produkt i maskinen, skal de ikke montere flowsensoren på 

slangen. Vægten er mere vedligeholdelsesfri, og der er ikke en risiko for at den bliver stoppet eller 

sætte sig fast, som en flowsensor vil kunne. 

Vi har valgt at bruge en peristaltisk pumpe, fordi 

denne type pumpe holder pumpen og produktet 

adskilt. Pumpen virker på den måde at slagen 

bliver trykket mellem indervæggen i pumpen og 

rotoren, og når rotoren roterer, bliver der skabt et 

vakuum på i den ene ende af slagen og et overtryk 

på den anden side af pumpen. Og på den måde 

flytter den væske eller gas igennem slagen. 

Ved at bruge denne type pumpe kan vi forhindre 

reaktioner mellem produktet og pumpen, og det 

vil kun være mellem slagen og produktet man skal bekymre os om. Og det vil gøre det nemmere at 

holde systemet rent og der er ikke brug for at gøre en rensecyklus, når personalet skal skifte produkt.  

FIGUR 17 – EN VISULATION AF EN PERISTALTISK PUMPE. 

HTTPS://PUMPS-PUMPINGEQUIPMENTS.BLOGSPOT.COM/ 

2016/11/PERISTALTIC-HOSE-ROTODYNAMIC-PUMPS.HTML  
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Der er to typer skærme, som kan være interessante. Den type skærm, som sidder i langt de fleste 

computere, smartphones og fjernsyn, en LCD-skærm med baglys. Den anden type er en eInk skærm, 

som bruges i diverse e-bogs læsere og bl.a. Kvickly bruger dem som hyldeskilte i deres butikker.  

LCD-skærmen er god, fordi den lyser op, kan producere mange farver og man kan lave flydende 

animationer på dem. Og det gør dem til gode blikfang, dog koster de meget energi at have kørende, 

både på grund af, behovet for baglys, men også at animationerne kræver mere computerkraft at lave.  

eInk skærmene er gode, fordi de næsten ikke bruger noget strøm. Men eInk skærmene er nyere 

teknologi, som gør at de generelt er dyrere LCD-skærmene. Og det er svære at bruge skærmene, da 

der ikke er ligeså udbredt en standart at styre dem med, som f.eks. HDMI til LCD-skærmene. De kan 

også kun producere ganske få farver, normalt kun sort, hvid og i nogle tilfælde også rød. Alt efter 

hvilken eInk skærm vi vælger, tager det mellem 2 og 30 sekunder at tegne et billede på skærmen, 

dette vil gøre det næsten umuligt at lave animationer på skærmen.  

Vi har derfor valgt at bruge en LCD-skærm i vores design, da eInk skærmene ikke er gode nok endnu, 

til at blive brugt til markedsføring af produkterne i maskinen. Det vil være sjovt i fremtiden at kigge på 

eInk igen, når de er blevet hurtigere til at tegne billeder. 

LCD-skærmen er god, fordi den lyser op, kan producere mange farver og man kan lave flydende 

animationer på dem. Og det gør dem til gode blikfang, dog koster de meget energi at have kørende, 

både på grund af, behovet for baglys, men også at animationerne kræver mere computerkraft at lave.  

eInk skærmene er gode, fordi de næsten ikke bruger noget strøm. Men eInk skærmene er nyere 

teknologi, som gør at de generelt er dyrere LCD-skærmene. Og det er svære at bruge skærmene, da 

der ikke er ligeså udbredt en standart at styre dem med, som f.eks. HDMI til LCD-skærmene. De kan 

også kun producere ganske få farver, normalt kun sort, hvid og i nogle tilfælde også rød. Alt efter 

hvilken eInk skærm vi vælger, tager det mellem 2 og 30 sekunder at tegne et billede på skærmen, 

dette vil gøre det næsten umuligt at lave animationer på skærmen.  

Vi har derfor valgt at bruge en LCD-skærm i vores design, da eInk skærmene ikke er gode nok endnu, 

til at blive brugt til markedsføring af produkterne i maskinen. Det vil være sjovt i fremtiden at kigge på 

eInk igen, når de er blevet hurtigere til at tegne billeder. 

Vores valg af mircocontroller, styrenhed eller computer, har ikke været nem. Mange af de forskellige 

produkter i denne kategori, gør nogle ting godt og andre mindre godt. En nem mulighed ville være at 

vælge en Raspberry pi, da de har et indbygget HDMI-output, hvilket ville gøre det meget nemt at styre 

skærmen. Dog er det en dyr mulighed, og Raspberry pien er en “fuld” computer, og har mange 

funktioner som vi ikke har brug for. 

 

En Arduino, som f.eks. en UNO R3 eller et ESP32 board, vil være mere passende i forhold til hvad vi 
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har brug for, ift. computer kraft. Men disse boards har ikke et HDMI-output, og det kan være svært 

eller umuligt at spille sammen med en LCD-skærm eller lignende. Men det vil være lige så svært at få 

Arduino boards til at styre en eInk skærm, som en Raspberry pi. Vi har valgt at bruge Raspberry pien i 

vores system, eftersom det er en nem løsning med vores valg af skærm. 

8.2 Products-in-Bags: 

Løsningsforslaget Products-In-Bags, skal forstås som et koncept, der har til formål at mindske 

mængden af plastik brugt til hver enkel emballage, og holde købsprocessen tæt på hvad vi kender i 

dag. Løsningen består af en tynd plastikpose med skruelåg, til montering i en holder med en pumpe. 

Vi har lavet et storyboard, til at illustrerer, hvordan brugeren skifter posen i beholderen. Vi har valgt 

at lave storyboardet om dette, da er punktet hvor der er størst forskel mellem en konventionel 

emballage og vores løsningsforslag. 

Først tager brugeren beholderen, som er tom (1). Derefter åbner brugeren den tomme beholder, og 

fjerner den tomme pose fra toppen (2 & 3). Så sætter kunden den nye pose på toppen, og lukker 

beholderen igen (4 & 5). Nu er beholderen klar til brug, og brugeren stiller den tilbage (6). 

FIGUR 18 – STORYBOARD SOM FREMVISER UDSKIFTNINGEN AF POSEN I BEHOLDEREN  
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Koncept: 

Konceptet består af flere produkter, som kan opdeles i to grupper. Kerneproduktet og de 

supporterende produkter.  

 

Kerneproduktet er posen, som det flydende produkt skal leveres i. Posen er i 

sin enkelthed en plastikpose med et gevindstykke på toppen. 

Markedsføringen af produktet vil være på posen, så der ikke kræves 

yderligere emballage.  

De supporterende produkter er holder, top og pumpe, og har til formål at 

gøre konceptet brugbart. 

Holderen er en tom skal, som har til formål at holde toppen oppe og give 

struktur til systemet.  

Toppen skal forstås som en monteringsplade, hvor på pumpen og posen skal 

monteres. Toppen bliver derefter monteret på toppen af holderen, for at 

holde systemet lukket, så posen er beskyttet. Toppen har en større diameter end holderen, og har 

læber som er lavet til at gå ud over siderne på holderen. Låsemekanismen 

på indersiden af læberne. 

Pumpen i systemet er en simple håndpumpe, som der er monteret på f.eks. 

håndsæbe. Dog skal der være huler i opsugningsslagen, for at minimere chancen for at den suger sig 

fast til posen, før posen er tom. 

Design rationale: 

Løsningsforslaget trækker på erfaringer fra mælkeposer, hvor mælk bliver pakket i plastikposer, og 

ikke i kartoner som i Danmark. Brugerne har kander som holder posen og gør det nemt at hælde fra. 

Mælkeposerne bliver brugt i dele af verden, vi kender dem fra Canada. (Jackson, 2018) Denne løsning 

virker fint med tyndtflydende produkter, dog er det ikke vores fokus i denne opgave. Når vi bruger 

tyktflydende produkter, som opvaskemiddel, har poserne en tendens til at lade væsken løbe ned ad 

siden på posen. Dette er ikke attraktivt for brugeren, da det kræver ekstra rengøring eller på anden 

måde håndtering af problemet. 

FIGUR 19 – MODEL AF 

BEHOLDER. 
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Vi vil gerne beholde den lave mængde plastik brugt til hver enkelt pose, men måden hvorpå brugeren 

får produktet ud af posen på, skulle laves om. Vi valgte derfor at have et gevindstykke på posen, som 

tilbyder nem montering.  

Vi har valgt at bruge en pumpe, frem for et design hvor brugeren skal trykke på selve posen får at 

produktet ud. Fordi vi har med produkter af mange forskellige tykheder at gøre, mener vi at den mest 

konsistente oplevelse vil være at bruge en pumpe. Med et design som brugeren skal trykke på, vil der 

være en større risiko at posen sprænger, hvis der er en lille defekt i posen. Derudover kan blive svært 

at håndtere, specielt hvis brugeren har våde eller slimede hænder. Og det leder os ind i vores næste 

overvejelse, læben på toppen.  

Læben på toppen har to formål. Et, at gøre det nemmere at få toppen af holderen, hvis den skulle 

sætte sig fast. Og to, for at give noget som er nemt at holde fast på, når man har våde eller slimede 

hænder, specielt når brugeren skal trykke på pumpen i frihånd.  

Når det kommer til bunden af posen og dens udformning, har vi ikke et godt svar på hvordan den 

skal laves. Der er to måder som vi har kommet frem til. Den ene, se nr. 1 i billedet under, har en flad 

svejsning, dette er den nemmeste måde at lukke bunden på posen på. Men denne måde er ikke lige 

så pladseffektiv, som hvis man svejsede et rundt stykke plastik i bunden, se nr. 2 i billedet under.  

Derudover vil den runde bund, hjælpe med at mindske risikoen for at opsugningsrøret suger sig fast 

til posen. Men den runde bund er også mere kompleks at fremstille.  

 

FIGUR 20 – MODEL AF PRODUCT IN BAGS 
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9. Diskussion af løsningsforslag 
 

Da begge vores løsningsforslag opfylder vores krav til designet, vil vi nu diskutere fordele og ulemper 

ved begge vores løsningsforslag. En meget væsentlig faktor når virksomheder, og privatpersoner, skal 

vælge mellem forskellige muligheder, er hvad det koster at implementere løsningen og hvad 

vedligeholdelse koster. Og derfor vil vi starte der. 

COI (Cost Of Implementation) vil være meget forskelligt, ved de to løsningsforslag. Ved vores første 

løsningsforslag, Refill Stations, vil der være en høj COI, da det kræver, at detailhandler køber eller 

leaser maskinerne, installation af maskinerne samt uddannelse af personale. Mens ved vores 

løsningsforslag Products-in-Bags, vil COI ligge hos producenterne, og ikke hos detailhandlerne. Det vil 

i værste tilfælde kræve nye påfyldnings- og pakke-maskiner, som kan være meget dyre. Men det kan 

også, i bedste tilfælde, betyder at producenterne blot skal omstille de nuværende maskiner til bruge 

den nye type emballage.  

Vedligeholdelse af de to løsningsforslag, er der også store forskelle mellem de to løsningsforslag. Ved 

Refill Stations løsningen vil det, ligesom i COI, ligge hos detailhandleren at betale for vedligeholdelsen 

af deres maskiner. Om de selv står for det eller om de betaler sig fra det, vil det stadig være en 

væsentlig ekstra omkostning, i forhold til at det førhen er en omkostning som har ligget hos 

producenterne af produkterne. Det vil også betyde, at det vil være muligt presse producenterne af 

produkterne, da det kræver væsentligt mindre emballage at levere produkterne i store forpakninger, 

frem for små forpakninger som kunderne gerne vil have. Da den enkelt kunde ikke vil kunne aftage, 

store mængder på en gang, i mange tilfælde. Det betyder at detailhandlerne kan presse priserne lidt 

ned, som kan driver flere kunder til forretningen, uden at miste dækningsbidraget. En anden 

omkostning, som er relateret til vedligeholdelse, er opdatering og udskiftning af dele og maskiner, 

som de bliver nedslidte, gør i stykker og bliver forældet. Alt i alt, betyder det at detailhandlen vil 

komme til at bære en del at omkostningerne, som de ikke førhen har været van til, men det kan også 

være en mulighed for detailhandlerne, nemlig at købe produkterne lidt billigere end uden dette 

løsningsforslag.  

For vores andet løsningsforslag, Products-In-Bags, er det næsten modsat af vores første 

løsningsforslag. Products-In-Bags vil ikke med føre nogle forudselige vedligeholdelsesomkostninger 

hos detailhandlerne, mens vedligeholdelsesomkostningerne vil være tilnærmelsesvis de samme som 

nu, hos producenterne. Der vil ikke være nogle ekstra omkostninger for detailhandlerne, da Products-

In-Bags er en ”traditionel” emballage, i det at det ikke, ligesom Refill Stations, kræver noget ekstra 

udstyr at have til salg i en forretning, og det er pakket i mængder som kunderne nemt kan aftage. Men 
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der er også en mulighed for detailhandlerne, nemlig at sælge supporterende produkter til Products-

In-Bags, som f.eks. holder og pumper. Det kan skabe en ekstra indtægt, som kan gøre det mere 

interessant for detailhandlerne at vælge denne løsning, frem for Refillstation.  

 

En anden ting som virksomheder, har som en vigtig beslutningsfaktor er, hvordan kunderne vil 

modtage og hvordan kunderne vil reagere på løsningen på langt sigt. Og det vil vi nu diskutere.  

Vores første løsning, Refill Stations, kommer til at være en ekstra maskine i butikken, med en 

touchskærm på front med bevægende billeder og som kan sige lyde. Altså med andre ord vil maskinen 

være ét stort blikfang, som vil være meget anderledes end resten produkterne i butikken. Og dette vil 

skabe interesse for løsning, især for de små. Og dette vil skabe opmærksomhed for forretninger med 

denne løsning, som kan drive flere kunder ind i butikken. Men der ligger også en udfordring i at 

implementere en løsning som denne, nemlig at ikke alle kunder vil kunne eller gide at sætte sig ind i, 

hvordan løsning fungere. Dette kan drive kunder væk fra løsning, eller i værste tilfælde forretningen i 

helhed. En anden udfordring er at det kan blive overvældende for kunden at møde en væg af disse 

maskiner, som alle har bevægende billeder og animationer kørende på sig. Om dette vil være bedre 

eller værre end at møde en reol med lignende produkter, som det er nu, vil vi ikke kunne svare på. På 

langt sigt vil Refill Stations miste sin nyhedsværdi, og blive en normal maskine i forretningen, på lige 

fod med f.eks. kaffemalleren.  

Hvor vores anden løsning, Products-In-Bags, ikke vil have det samme blikfang. Det vil blot være en ny 

type emballage som ligner lidt en blød pølse med print på og et skruelåg i den ene ende. Men der vil 

så være et udvalg af beholder og andet, til at supportere denne form for emballage, som kan hjælpe 

med at skabe interesse for emballagetypen. Da man kan gøre produktets udseende til ens eget. Som 

vi tror vil være interesseskabende, ud fra vores målgruppe bruger meget tid på Instagram, som 

hovedsageligt er et visuelt medie. Og dette vil være med til at holde det emballagetypen og dens 

supporterende produkter relevante i fremtiden.  
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FIGUR 21 – HER FREMVISES EN OVERSIGT AF HVILKE ALDERSGRUPPER DER BENYTTER SIG MEST AF MEDIET INSTAGRAM . 

OPDELT I KØN. 

https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-worldwide-instagram-users/ 

Hygiejne og holdbarhed er vigtigt for både kunden og for forretningen, da det kan betyde at 

produkterne kan blive dårlige før de bliver solgt eller bliver brugt. Dog er vores fokus på 

husholdningsprodukter som ikke normalt bliver dårlige. Men hygiejne er et relevant punkt, specielt 

under COVID-19. Her vil Products-In-Bags løsningsforslaget klare sig meget bedre, i at mange kunderne 

ikke vil røre ved de samme ting, da kunderne vil tage det de har rørt ved med sig. Hvor ved Refill 

Stations, vil kunderne røre den samme maskine/skærm, det vil betyde, at det kræver mere rengøring 

og kan udsætte kunderne for en højere risiko for smitte.  

 

De to løsningsforslag adskiller sig også i hvor høj grad de løser kravet, om minimering af plastforbrug 

i emballage. Vores første løsningsforslag, Refill stations, kan potentielt totalt eliminere behovet for 

ikke genopfyldelig plastikemballage, dog vil der være et forbrug af plastik sliddele i selve maskinen. 

Mens vores andet løsningsforslag, Products-In-Bags, vil opfylde vores krav, er det ikke lige så effektivt 

som Refill Stations, vil det stadig nedsætte mængden af plastik brugt per emballage. 

 

https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-worldwide-instagram-users/
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Et andet punkt hvor de to løsninger adskiller sig, er på hvor meget kunderne skal ændre deres adfærd 

for at kunne bruge løsningerne effektivt. Vores Refill Stations vil kræve den største adfærdsændring, 

fordi det kræver at kunden medbringer deres egen beholder når de skal ud og handle. Det betyder at 

kunden skal huske at tage den med hjemmefra.  

Siden indførelsen af reglen om forbud mod gratis bæreposer, har vi i gruppen personligt har oplevet 

kan det svært at huske at tage en bærepose med når man skal handle. Denne oplevelse vil kunne 

overføres til vores løsningsforslag, da det begge steder kræver at kunden husker at tage noget med, 

om det er en pose eller en beholder tror vi ikke vil gøre den store forskel.  

Der vil også være en mindre adfærdsændring i selve indkøbsprocessen, da kunderne skal tappe hvad 

de skal bruge fra en maskine, i stedet for at samle et produkt op fra hylde. Det tror vi ikke vil blive et 

stort problem, hvis brugeroplevelsen er god nok.  

For vores Products-In-Bags løsningsforslag, er kravet om adfærdsændring meget mindre. 

Købsprocessen vil være identisk med den nuværende købsproces, men brugeroplevelsen vil være lidt 

anderledes, da kunden skal skift produktposen i holderen, i stedet for at skifte hele emballagen. Det 

tilføjer et trin til udskiftningsprocessen, men det er stadig mindre komplekst end Refill Stations, som 

tilføjer endnu et trin til processen. 

Som afslutning på dette afsnit, vil vi opsummere vores diskussion og komme med nogle bud på hvor 

vores to løsningsforslag vil egne sig bedst.  

Refill Stations løsningsforslaget, vil være en relativ dyr løsning, at implementere, og vil flytte en del af 

omkostningerne til vedligeholdelse, til detailhandlen.  

Der ligger tre store udfordringer i løsningsforslaget: 1. kunderne skal huske at tage deres beholdere 

med hjemmefra, som kan være problematisk at huske. 2. Ikke alle kunder vil kunne eller gide at bruge 

maskinerne. 3. Hygiejne kan være svære at opretholde ved dette løsningsforslag.  

Men der er også en række muligheder og stærke sider ved dette løsningsforslag. For det første vil der 

være en mulighed for at kunne købe produkterne billigere fra leverandørerne eller producenterne, da 

detailhandlerne vil kunne købe store forpakninger i stedet for små. En anden fordel er, at maskinerne 

vil være et effektivt blikfang og reklameplatform inde i butikken. En anden mulighed for Refill Stations, 

vil være PR- og CSR-elementet i det, da maskinerne vil næsten kunne eliminere engangsemballage, 

som kan være meget værdifuldt for en virksomhed med en kundegruppe som går meget op i miljø og 

klima.   

Vores bud på hvor dette løsningsforslag, vil være bedst implementeret, vil være i nichebutikker eller 

dedikerede butikker. I nichebutikker og dedikerede butikker er kunderne nemlig mere villige til at 

bruge lidt ekstra tid til at handle, og de er villige til at lære og bruge nye systemer.   
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Selvom PR- og CSR-elementet, i denne løsning, kan have en stærk effekt, tror vi ikke at det vil være en 

løsning som vil blive implementeret i de store supermarkedskæder i den nærmeste stykke tid.  

 

Products-In-Bags løsningsforslaget, vil ikke have et nær så stærkt blikfang som Refill Stations vil have. 

Dette løsningsforslag har ikke det samme PR- og CSR-element, fordi det ikke helt eliminerer 

engangsemballage, og derfor vil være mindre attraktivt ud fra et markedsføringssynspunkt. Til 

gengæld er der så godt som ingen COI for detailhandlerne, og kan også skabe en ny indtægtsstrøm til 

forretningerne. Products-In-Bags vil ikke kræve en stor adfærdsændring af kunden, og vil være mere 

hygiejnisk end Refill Stations. Derudover vil der være en del af målgruppen som vil syntes godt om at 

kunne gøre beholderne til deres egen.   

 

Vi tror, at Products-In-Bags løsningsforslaget vil effektivt kunne blive implementeret i alle 

dagligvarebutikker, da det ikke har en stor COI, og ligner meget nuværende produkter. Men det vil 

kræve en meget større investering i markedsføring, end Refill Stations, da der ikke er den samme 

nyhedsværdi i løsningsforslaget.  



V2024788256 Roskilde Universitet – HumTek, 1. semester D. 21/12/2020 

  56 
 

10. Konklusion 

 

De største problemer ved brugen af plastik er knyttet til produktionen og forbrændingen, men også 

til den mængde plastik der ender i naturen. Forbruget af plast er stigende, og i Danmark blev der 

forbrændt 20.000 tons plastikaffald, mens kun 46.000 ton blev genbrugt i 2016.  

Ved fremstillingen af plastik anvendes der flere miljøskadelige processer, og størstedelen af det 

plastikaffald vi producerer, går til forbrænding fremfor at blive genanvendt. Det plastik der ender i 

naturen, kan have store miljøskadelige konsekvenser i forhold til bl.a. dyre- og plantelivet. Ud fra vores 

indsamling af data, kan vi konkludere, at produktionen af plast udleder drivhusgasser, specielt CO2 i 

store mængder, da man primært benytter fossile brændsler såsom råolie & Naturgas til at 

fremstille det. 

 

Undersøgelsen, lavet af Annalect & Drum CPH, deler de danskerne forbrugere op i 5 grupper: 

Funktionalisten, Skattejægeren, Ildsjælen, Levemunden og Sundhedskrigeren. Der har været en 

stigning i andelen af skattejægere, ildsjæle og funktionalister, de seneste år. Vi kan på baggrund af 

vores målgruppeanalyse konkludere, at målgruppen hos mænd og kvinder i alderen 18 til 30 år er de 

mest klimabevidste, når det angår indkøb af dagligvare. De prioriterer bæredygtige produkter højere, 

frem for produkter der ikke er bæredygtige og vi kan se at den målgruppe er mere villige til at betale 

ekstra for at handle klimabevidst. Derved vil de falde ind i ildsjæle gruppen. 

Vi kan også konkludere, at målgruppen ville være villig til at benytte sig af genopfyldningsmodeller 

ligesom dem, vi har præsenteret i spørgeskemaet. Undersøgelserne viser, at der i vores målgruppe 

har stor omstillingsparathed og har meget fokus på bæredygtighed, og dette mener vi er med til at 

gøre vores forslag attraktive. I vores spørgeskema havde vi desuden en positiv respons på, hvorvidt 

respondenterne var villige til at benytte en genopfyldningsmodel magen til vores Refill-station design. 

Meny i Nordhavn er som et af de eneste supermarkeder i Danmark, der har opsat en 

opfyldningsmaskine, hvor kunden kan fylde mælk på flaske. Mælken er gårdmælk og bliver leveret af 

Øllingegaard og er et specialprodukt. Kunder kommer langvejsfra for at købe mælk i butikken 

opfyldningsmaskine. Det viser at kunderne er til at omstille deres købsproces for at kunne få den 

specielle mælk, eller for at mindske mængden af emballage. 

 

Refill Station løsningsforslaget, tilbyder næsten helt at fjerne behovet for engangsemballage. Men 

løsningsforslaget er komplekst og kræver at kunden lærer en ny købsproces, COI er høj ift. Vores andet 

løsningsforslag. 
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Products-in-Bags tilbyder en mere enkel løsning, der stadigvæk opfylder vores problemformulerings 

rammer og formål. Løsningsforslaget har en lav COI og har de samme markedsføringsmuligheder som 

konventionelle emballager. Derudover beholder løsningsforslaget den samme købsproces som 

konventionelle emballage, og gør det derved nemmere for forbrugeren at skifte til Products-In-Bags. 

 

Vi kan, på baggrund af det overstående, konkludere at Products-In-Bags vil være det mest attraktive 

løsningsforslag, for forbrugere at handle mere bæredygtigt.  

 

 

11. Perspektivering   

Plastforurening er et globalt problem og mange virksomheder tager forskellige initiativer for en 

grønnere fremtid uden plastaffald. Da problemet er så markant i vores nuværende verdenssamfund, 

ser vi flere og flere startupvirksomheder, som arbejder med at fjerne det plastaffald vi mennesker 

skaber. 4ocean er en af de virksomheder, som har gjort en stor indsats mod at rense verdenshavene 

for plastaffald. Ved hjælp af deres medarbejder, lokalbefolkningen og deres kunder, er deres mission 

at stoppe den plastforurening vi ser på verdenen i dag. Dette gør de ved at oplyse verdenen om 

problemet “single-use” plastik og derved få mennesker til at handle. Enten ved at samle affald op selv 

i havet eller støtte virksomheden arbejde ved køb af deres bæredygtige produkter. (4ocean, Our 

Mission, 2020) Fortjenesten af virksomhedens salg af produkter går direkte til arbejdet mod 

plastforurening. I 4ocean´s daglige arbejde i rensning af havene, bruger medarbejderne et udvalg af 

maskiner, som er teknologisk udviklet til et specifik formål indenfor dette område. Som det også 

fremgår i vores projekt, så arbejder vi også fokuseret på at vi kan teknologisk optimere vores 

muligheder indenfor arbejdet med en mere plastfri verden. Fælles for vores udvikling af maskiner er 

vigtigheden i at de er bekvemlige og effektive at bruge. Vores Refillstation skal bruges af borgere, som 

ikke har kendskab til hvordan den fungerer på forhånd. 4ocean sender også deres maskiner ud til 

forskellige dele af verdenen, hvor det er lokalbefolkning, som primært kommer til at benytte sig af 

dem. Disse mennesker er som regel uden nogen teknisk uddannelse. Derfor er det vigtigt at deres 

maskiner er nemt tilgængelige og deres udvikling af kommende design tager dette forbehold. (4ocean, 

Our Mission, 2020) 4ocean og vores indsats i kampen mod plastforurening er afhængige af hinanden. 

Selvom vores arbejdsområde er til forskel, så vil vores løsning kunne skabe et mindre behov for 

rensning i havene. Da vi nemlig prøver at stoppe plastforureningen før det bliver til affald.  
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