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Abstract 
Roskilde Universitet, or as it is more commonly known, RUC, is a university, which spans a 

large area, where many people fare daily. As a result there is a lot of garbage generated every 

day. This project will focus on the problem of outdoors trash cans and how to better optimize 

them in relation to motivating people to use them more often, rather than leaving their trash 

on the ground. The project will be researched and documented through methods and theories 

within the dimensions taken from the course “Design & Konstruktion”, as well as the course 

“Teknologiske Systemer & Artefakter”. 

For optimization, we will be using one of the current kinds of trash cans found on RUC grounds 

and implement new additions to it, in the form of a visual design and a technological 

component. The visual design is a set of patterns and images designed to be painted on trash 

cans. The patterns include the text “RUC” in various colors. The images used are on the front 

of the trash can and it includes text meant to motivate people into using the product. The 

technical component is in the form of a sensor with visual output, that can tell the current 

amount of trash in it. The technology used will be in the form of an Arduino board, a sensor 

component that uses sound, as well as a LED strip. Additionally, these components will be 

programmed in the programming software named “Arduino”. 

The sensor component created has been tested physically by insertion into one of the current 

trash cans on RUC, and the visual design has been showcased to a test group in order to see 

if our considerations with designs have any validity. Both tests were successful, as the sensor 

functioned within expectations and the test group found our design to be eye catching. We 

evaluated the product and considered alternate possibilities regarding the functions it should 

have, although we did not add any of the potential features discussed. In the end we concluded 

that the product was an optimized form of the current trash cans and that it would be able to 

work towards solving the problem. 
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Kapitel 1: Problemet 
Indledning 
Årsagen til nødvendigheden af skraldespande i den offentlige sektor er at indsamle affald på 

en måde, som gør det nemmere for skraldemænd, samt at holde selve området renere. 

Desværre er det ikke alle fodgængere, som gør deres pligt ved at smide deres affald det rette 

sted. Der er mange offentlige områder og arbejdssteder, som har skraldespande stillet op hvor 

fodgængere færdes. Omend der i nuværende øjeblik er stillet mange skraldespande op i 

offentlige miljøer, er der stadig meget affald som bliver smidt på jorden. Mange folk har prøvet 

at bearbejde dette problem, men der er stadig personer, som smider deres affald på jorden 

uden videre omtanke. 

Dette problem findes også på Roskilde Universitet, hvor hundredvis af studerende, lektorer, 

arbejdere, og andre fodgængere færdes hver dag. RUC er, som et universitet, bygget over et 

stort grundareal, med forskellige bygninger dedikeret til forskellige arbejdsformer, blandt andet 

forelæsningssale, kantine, og værksteder. Som resultat af dette er der meget fodgængertrafik 

over det store grundareal. I dette forløb vil vi bearbejde hvordan det er muligt at tackle dette 

problem, ved at få folk til at blive mere opmærksomme på placeringen af skraldespande, som 

er stillet op på RUC området. Omend der allerede nu er stillet skraldespande op ved de 

områder, som kan anses for at have mest fodgængertrafik, er det ikke sjældent at finde affald 

på jorden. 

Der findes manges mulige årsager bag hvorfor folk ikke gør brug af skraldespandene. Én 

mulighed kan være indenfor psykologien, med hensyn til at folk er blevet apatiske, da folk ofte 

opfører sig ud fra det miljø de befinder sig i. Hvis man befinder sig i et miljø, hvori brug af 

skraldespande er ligegyldig, kan det føre til en cyklus af afkastning af affald. Ud fra denne 

stilling vil det være nødvendigt at finde ud af hvordan man kan motivere folk til at bruge 

skraldespande; en stilling som kan bearbejdes ud fra forskellige vinkler. 

I vores projektforløb har vi valgt at bearbejde vores problem med hensyn til hvordan de 

nuværende skraldespande kan optimeres, så folk bliver mere motiveret til at bruge dem, blandt 

andet med inddragelse af psykologiske begreber og designmetoder. De metoder vi har valgt 

at gøre brug af i forløbet er f.eks. teori om nudging, Sprint metoden for udvikling af prototyper, 

TRIN-modellen som bruges til analyse af teknologi, empiriske undersøgelser på RUC 

grunden, samt dimensioner fra kurserne Design og Konstruktion & Teknologiske Systemer og 

Artefakter. 

Til udvikling af det fysiske produkt valgte vi at bruge værkstedet Fablab på RUC, dog vil dette 

værksted blive lukket mod slutningen af forløbet på grund af regler om fysisk tilstedeværelse 

på RUC. På grund af den fortsatte Covid-19 pandemi er der arbejdsformer, som ikke kan 

inddrages til projektforløbet, primært med hensyn til fysisk arbejde, da social distancering er 

vigtigt for at undgå spredning af sygdommen. Et eksempel på en arbejdsform som ikke kunne 

inddrages, er fysiske spørgeskemaer og interviews. Hvis denne pandemi ikke var en faktor, 

ville det have været nemmere at indsamle større mængde data fra fodgængere på RUC. 
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Problemfelt 
Til introforløbet på RUC fik vi den fornemmelse at universitetet var et sted som ville gøre en 

forskel for vores samfund, hvilket også er hvad Roskilde Universitets egen rektor mener: 

“Vi skal skabe de muligheder, ingen kan forestille sig endnu. Og vi skal være med til at skabe 

bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer nationalt og globalt – inden for fx miljø, 

ulighed, demokrati, sundhed og kulturel sameksistens.”- Hanne Leth Andersen, rektor, 

Roskilde Universitet (Roskilde universitet). 

Da RUC’s fokus er at være et universitet, der skaber muligheder for en mere bæredygtig 

fremtid inden for blandt andet miljø, kan det virke overraskende at finde henkastet affald rundt 

omkring på dets grund, med tanke på holdningerne RUC har. En mulig forklaring på det 

nuværende problem kan gives af Pelle Guldborg Hansen, som er adfærdsforsker ved Roskilde 

Universitet. Han redegør for at mangel på skraldespande i nærheden fører til at selv de 

miljøbevidste medborgere giver afkald på deres affald, hvor de er her og nu (Henriksen, 2018). 

Dette kan give en forståelse for hvordan der kan ligger henkastet affald på et universitet som 

vil gøre en forskel; problemet er faktisk ikke de folk, som opholder sig på RUC, men i stedet 

skraldespandene, som er hvor skraldet burde ende hen. 

Roskilde Universitet er bygget på et stort grundareal, hvor der er 46 bygninger på grunden 

(dog er ikke alle bygninger i brug mere), og på dette areal er der ofte hundredvis af studerende 

og kollegaer, som bevæger sig rundt på grunden. Mht. årsagen til problemet er der mange, 

som medbringer mad- eller drikkevarer til dagen, da vi mennesker naturligt har brug for energi 

til at komme gennem dagen. Det er meget normalt at mad- eller drikkevarer er indpakket for 

at kunne holde længere, og det er derfor ikke usædvanligt at kunne finde forskellige typer af 

indpakninger på RUC’s areal. Da mange helst vil undgå at holde på deres affald i for lang tid, 

er det ikke usædvanligt at det ender med at blive henkastet. 

“De mest typiske former for henkastet affald er: aluminiumsdåser, plastikposer, cigaretskodder og 

plastikflasker.” (Ledertoug & Ørsted, 2018). 

Selv på RUC’s grund er disse former for henkastet affald også de mest typiske, som man kan 

finde. Det kan virke uoverskueligt at folk henkaster deres affald, men hvis folk har travlt og 

ikke kan finde en skraldespand, kan dette være resultatet. 

Rundt på RUC’s campus er skraldespande opstillet forskellige steder, men hovedsagelig er 

de at finde på områder hvor folk færdes mest, da det primært er disse områder, der har brug 

for skraldespande. Dette blev redegjort ved kontakt med administration fra RUC; 

“Vi forsøger at opstille skraldespande de steder, hvor folk færdes og samles – således at vi 

når flest mulige ”kunder”. De er ved naturlige samlingspunkter og transportveje.” (Bilag 1). 

Ud fra administrations egen holdning er skraldespandene blevet opstillet så optimalt som 

muligt. Dog er der stadig områder, hvor der hyppigt kan findes affald smidt på jorden. En mulig 

årsag kan være synligheden af de skraldespande som er stillet op, for hvis man ikke lægger 

mærke til skraldespandene har placering ikke så stor indflydelse på brugen af dem. 
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Skraldespandene på RUC’s grund har det problem, at ikke alt skrald ender i dem, hvor det i 

stedet ender som henkastet affald på jorden. Da placering af skraldespandene er blevet gjort 

optimalt fra ledelsens side, men de stadig har problemer, da hvis folk ikke kan se dem, er det 

sandsynligt at folk bare smider deres henkastede affald. Optimering af skraldespande på RUC 

kan bearbejdes fra blandt andet deres synlighed, samt hvordan man danner mere kontrast 

med hensyn til området omkring dem, da kontrast kan være en stor hjælp for synlighed. En 

anden mulighed kan være at fokusere på motivering af fodgængere, så de smider deres affald 

i skraldespanden og ikke på grundens areal. Motivering kan give et positivt skub til en 

handling, samt gøre skraldespandene mere mindeværdige, så folk ikke glemmer deres 

placeringer. Optimering af skraldespandene kan være løsningen på problemet med henkastet 

affald på grunden, så RUC’s holdning også passer med alle der sætter fod på grunden. 

Afgrænsning af problem 
Ved at have defineret vores problem har vi også overvejet visse emner, som ikke inddrages til 

udvikling af teori og udvikling af produkt, da disse stillinger kan gøre vores forløb ukonkret og 

for bredt. I forhold til afgrænsning af emner vil vi ikke sætte fokus på større områder, såsom 

parkarealer og byområder, da vi hellere vil have fokus på selve RUC. Grunden til fravalget er 

blandt andet, at en mindre implementering vil gøre det mere konkret og nemmere at teste ved 

implementering. Vores fokus er dermed ikke spredt over et større område med flere variabler, 

såsom tider på dagen og de forskellige folkegrupper som skal tages hensyn til. RUC's grund 

er derimod begrænset til grupper relevante til selve universitetet, såsom studerende, 

arbejdere, og andre fakulteter. En anden stilling vi har valgt ikke at tage med til design og teori 

er separering af forskellige typer skrald, såsom plastik, papir, og metal. Implementering af 

denne ide i et produkt ville være svær, da det vil kræve en større modificering af skraldespande 

på RUC, og vi har ikke fokus på selve skraldet, men skraldespandene. Derudover har vi også 

afgrænset at have fokus på indendørs skraldespande, da udendørs skraldespande er på et 

større areal og altid har samme placering. Derimod kan skraldespandene inde i bygningerne 

på RUC nemt blive rykket rundt, og vi vil desuden ikke kunne tjekke alle skraldespande, da 

nogle bygninger vil være svære at tjekke, f.eks. laboratorierne, hvori der bruges regler om 

sikkerhedsudstyr. 

Problemformulering 
Vores problemformulering lyder som følgende: 

Hvordan kan man optimere skraldespande på RUC’s udendørs grund, så folk bliver 

mere motiveret til at bruge dem? 

Vores nuværende problemstilling er fokuseret på hvordan de nuværende skraldespande på 

RUC’s areal kan forbedres, samt hvordan folk kan påvirkes med hensyn til motivation af 

vedligeholdelse af renlighed på grunden. Ud fra denne stilling kan der tages fokus på 

psykologiske begreber inden for adfærdsdesign, såsom nudging, til udvikling af en 

skraldespand, som kan føre til en ændring i adfærd omkring skrald. 

Vores projekt har haft nogle alternative problemformuleringer, som vi have overvejet. Den vi 

begyndte med var 'Hvad kan vi gøre for at mindske uønsket affald, og hvordan gør vi det 

intuitivt og studierelevant?'. Fravalget af denne var baseret på at den var meget bred, og på 

grund at tidsrammen for projektet blev den omskrevet til 'Hvordan kan man formindske 

uønsket affald på RUC grund, samt motivere studerende til at skraldet skal ende i 
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skraldespandene?'. Denne problemformulering brugte vi til problemformuleringsseminaret, 

hvor vi fravalgte den ud fra feedback fra evalueringsgruppe. 

Arbejdsspørgsmålene 
● Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan motiverer man folk til at gøre en specifik 

handling frem for alternativerne? 

Der er mange årsager, som kan føre til mangel på motivation til at tage ansvar for affald, og 

blandt disse er mangel på konsekvenser for brud af regler om svineri. Det er ikke ofte folk 

bliver straffet. Dette samt potentiel tilstedeværelse af affald fra forrige personer kan føre til 

apati for at gøre en forskel. En mulig metode som kan bruges er ideen om nudging (Thaler, et 

al, 2008), hvori folk bliver påvirket gennem indirekte metoder med hensyn til specifikke 

aktioner. F.eks. er der den velkendte ide fra Amsterdam Schiphol lufthavn omkring urinaler 

med et billede med en flue på, hvilket kan have effekten at nogle sigter efter fluen og som 

resultat ikke rammer gulvet. Der er dog bestemte kriterier for nudging som skal tages hensyn 

til, blandt andet at det skal udføres gennem diskrete aktioner, som ikke kan anses for at være 

obligatoriske regler. Et eksempel på dette kan være at hvis man vil have at folk spiser sundere, 

bør man placere visuelt attraktiv frugt og grønt mad i deres nærhed, mens at forbyde usunde 

madvarer ikke bør gøres. Nudging er blevet brugt mange steder ud fra adskillige metoder, 

såsom på åbne gader med store mængder fodgængere dagligt og i mere private steder, som 

blandt andet boliger, og i mange omstændigheder er princippet det samme: Giv folk 

opmærksomhed på muligheder uden at fravælge alternativer, eller gør det bedre alternativ til 

standarden og den være mulighed til et valg. 

Et vigtigt krav for nudging er positiv feedback, hvori de som udfører det bedre valg gives et 

positiv svar på deres aktion. Et eksempel på dette kan ses i aflevering af pantflasker hvori 

man får positivt svar i form af udlevering af penge til dem, der holder på deres flasker i stedet 

for at smide dem i skrald, hvor de ofte bliver sendt til afbrænding i stedet for at genbruges. 

Dette giver folk et positivt initiativ med hensyn til genbrug uden negative konsekvenser eller 

regler. 

● Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke kriterier er der for en funktionel skraldespand? 

For at finde hvad der kan gøres for at forbedre en genstand, er det vigtigt at finde de basiskrav 

der stilles før de kan bruges. Med hensyn til vores stilling er det vigtigt at finde de krav der 

stilles, samt hvordan der innoveres på dem med hensyn til bedre muligheder. Ved enhver 

udvikling af et produkt er der visse regler, som skal overholdes og overvejes i processen. 

Bygningsreglementet, forkortet til BR18, har følgende krav og kriterier inden for 

affaldssystemer, hvor vi har fokus på de udendørs kriterier ved opbevaring af affald: Ud fra 

affaldssystemer (§63-§68), har de første paragraffer, §§ 63-65, fokus på det vi søger efter 

(Bygningsreglementet.dk, 2020). For at give en opsummering af paragraffen; i nærheden af 

indgang til bygninger skal der være mulighed for at kunne bortskaffe sit affald. Skraldet i 

skraldespandene skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt med hensyn til 

personers sundhed, komfortmæssige generationer, mulighed for sortering, og undgå unødigt 

brug af energi. Derudover skal skraldespanden være designet så brugere uden hjælp kan 

forstå skraldespandens funktion. Disse regler underbygger hvilke krav der skal være fokus på 

i designprocessen og udvikling af produkt, for at kunne sikre at vores produkt har de samme 

standarder som de nuværende skraldespande på RUC’s grund. 
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● Arbejdsspørgsmål 3: Har RUC tidligere gjort noget med hensyn til optimering 

af skraldespande? 

Med hensyn til dette spørgsmål har vi valgt at sende en besked til RUC gennem deres kontakt 

mail, hvori vi stiller tre spørgsmål. Det første spørgsmål stillet var, ”Hvilke overvejelser er der 

blevet gjort fra RUC’s side ved opstilling af skraldespande på grunden?”, hvilket vi spurgte 

om, da det ville give indsigt i hvilke tanker RUC har gjort med hensyn til placering af 

skraldespande. Det næste spørgsmål var ”Hvor ofte bliver skraldespandene tømt på grunden? 

Er der nogen som bliver tømt oftere end andre?”, stillet da vi mente at det var vigtigt at få 

information om hvad den nuværende rutine for tømning af skraldespandene er, da det er 

relevant for vores problemstilling, og det kan give indsigt i hvordan den kan innoveres. Det 

sidste spørgsmål var ”Ifølge forrige kort over RUC (Dansk Servicerådgivning ApS, 2016) var 

der stillet skraldespande ved bygningerne 16-24, men på nuværende tidspunkt er der ingen, 

hvad er årsagerne til at fjerne dem?”, da vi observerede en usædvanlig mangel på 

skraldespande ved bygningerne 16-24, selvom forrige kort over RUC havde adskillige stillet 

der, og var interesserede i hvad årsagen bag denne ændring var. 

Den efterfølgende respons besvarede kort hvert punkt samt årsager bag dem. Blandt andet 

var de overvejelser stillet for placering at skraldespande med hensyn til hvor der oftest færdes 

og samles på grunden, altså de områder som kunne ses som ”naturlige samlingspunkter og 

transportveje”. Ud fra spørgsmålet som blev stillet omkring hvordan skraldespands-tømning 

håndteres, blev der givet en metode kaldet ”behovsstyret”, som fungerer ved at en arbejder 

går rundt ved hver skraldespand, og i samme bemærker om de burde tømmes. Som svar på 

vores nysgerrighed omkring fjernelse af skraldespandene omkring bygning 16-24 ud fra det 

forrige kort og placeringer givet for skraldespande, blev der svaret at disse bygninger er blevet 

”opsagt”, og der derfor ikke er skraldespande i drift omkring dem. Ud fra denne kontakt vi har 

stillet til RUC ledelse er det muligt for os at få et bedre blik til hvad der kan gøres af 

forbedringer, blandt andet omkring spørgsmål to om skraldespands-tømning, da den 

nuværende stilling kan anses for at være ineffektiv. Den fulde besked fra ledelse kan findes 

under bilag 1. 

● Arbejdsspørgsmål 4: Hvad kan man gøre for at optimere en skraldespand? 

Der er forskellige muligheder for at kunne forbedre den traditionelle skraldespand, fra at gøre 

den mere iøjnefaldende til at opbevare mere affald. De følgende eksempler viser tre forskellige 

skraldespande, som er blevet forbedret på hver deres måde. Den første skraldespand er fra 

Zoologisk have inde i København. ”I 2018 fik ZOO nye skraldespande med solcelledrevet 

komprimator samt et dashboard, der viser, hvor meget affald, der er i hver enkelt 

skraldespand, og hvornår skraldespandene trænger til at blive tømt.” (zoologisk have, 2018). 

Her er skraldespanden i stand til at presse skraldet sammen, for at den kan indeholde mere 

skrald. Den er også i stand til at fortælle hvor meget affald den er fyldt op med, samt hvornår 

den skal tømmes for skrald. Disse forbedringer hjælper til at skraldespandene ikke skal 

tømmes oftest, samt når de skal tømmes, fortæller den det selv. 

Den anden skraldespand er fra Holbæk, på en gågade. Tilbage i 2016 ville Holbæk byforum 

prøve at gøre det nemmere for folk, af lægge mærke til skraldespandene. ”Holbæk Byforum 

givet de mere end 20 skraldespande i gaden et mere farverigt udseende.” (Tilsted, 2016). 

Formålet med at give skraldespandene et nyt farverigt udseende var at gøre folk mere 

opmærksomme på deres placering. Forbedringen med at gøre skraldespanden mere 

iøjnefaldende hjælper til at folk nemmere kan finde en skraldespand, så de ikke smider deres 
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affald på jorden. Dette hjælper Holbæk byforum med at skulle bruge mindre energi på at samle 

skraldet op efter borgerne, da man nemmere kan se skraldespanden på gaden. 

Den sidste skraldespand er fra en TEDxCopenhagen event. I 2019 til TEDxCopenhagen, var 

der også en ny form for skraldespand til stede. Under pauserne var der en fjernstyret 

skraldespand som kørte rundt og talte til gæsterne. Robotten var udviklet af Ideart og Mick 

Friis Images (Ideart, 2019). Robotten var i stand til at snakke til gæsterne, ved hjælp af mp3 

filer, som blev afspillet over en højtaler. Den var dog ikke i stand til selv at køre rundt, da den 

blev fjernstyret ved hjælp af en håndholdt controller. Formålet med robotten var at skabe 

undren i publikummet, ved at den kørte rundt og snakkede til folk for at få dem til at smide 

deres affald ud. Disse forbedringer var med til at skabe en positiv oplevelse med 

skraldespanden, ved at folk fik en sjov kommentar fra den, samtidig med at den kunne køre 

rundt imellem publikum, for at give flere folk mulighed for at bruge den. Ved at give folk en 

sjov og positiv oplevelse, kan det hjælpe med at gøre det samme valg igen, da man husker 

mindet bedre på denne måde. 

Disse tre eksempler på vidt forskellige skraldespande har hver deres fordele; en kan være 

bedre til opbevaring af skrald, hvor en anden kan være nemmere at finde, og hvor den tredje 

kan give en positiv oplevelse. Selv om de er vidt forskellige, er de alle sammen lavet til at blive 

brugt som det samme. Inden for optimering af skraldespande er der mange forskellige 

muligheder, der giver os et indblik i hvilke former der allerede er på markedet. Vi kan tage 

inspiration af de allerede eksisterende muligheder og udarbejde vores egen optimerede 

skraldespand ud fra dem. 

Dimensionsforankring 
For vores projektforløb har vi valgt at gøre brug af de følgende semester dimensioner for 

udvikling af vores produkt; 'design & konstruktion', hvori der bliver gået i dybden omkring 

design teorier, og hvordan man arbejde med det inden for produktion og behov. Derudover 

inddrager vi kurset 'teknologiske systemer & artefakter', hvor der uddybes hvordan man 

beskrives og analyser teknologiske innovationer. Bidrag af de to dimensioner vil kunne gavne 

vores projekt om optimering af skraldespandene på RUC’s grund, ved at bruge teori om design 

og beskrivelser af teknologier, til at kunne skabe et produkt som vil hjælp RUC. 

Design & konstruktion 
Design & konstruktion viser relevans for projektet ved at kunne hjælpe til at definere problemet 

og designe en løsning ud fra det. Med hensigt på at kunne skabe et produkt som vil kunne 

løse vores udvalgte problemformuleringen, ved at bruge forskellige teorier og metoder fra 

dimensionens forelæsninger. Inden for design og konstruktion har vi valgt at beskæftige os 

med Cognitive mapping, Sprint, og Nudging. 

Cognitive mapping kan bruges til at definere hvilke mulige løsninger, der er på problemet, ved 

at finde årsager til hvorfor problemet sker. I vores tilfælde vil det kunne bidrage til at kunne 

forstå skraldespandssituationen på RUC’s grund, samt hvad det rigtige problem er. 
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Teknologiske Systemer & Artefakter 
Teknologiske systemer & artefakter er et kursus, som handler om vurdering af teknologi ud fra 

innovation, samt de processer bag fremstilling af artefakter med hensyn til behov. På det 

grundlag kan denne dimensionen bidrage til vores projekt. 

Et af de midler, som vi har fra kursus, er TRIN modellen, som vi har valgt at gøre brug af, da 

vi mener vi kan bruge bestemte dele af denne model med hensyn til udvikling og evaluering 

af vores produkt. Et eksempel på hvordan TRIN modellen kan bidrage til projektet, i forhold 

til viden om analysering af teknologi, kan ses i trin 1, 5, og 6, som er relevant for udvikling at 

et produkt, samt hvordan man kan vurdere samfundsmæssigt brug og mulighed for 

udbredelse af det. 
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Kapitel 2: Information 
Metode og teori 
Ved hjælp at metode og teorier kan vi udarbejde en løsning på problemformulering. Ud fra 

dimension design & konstruktion har vi inddraget følgende metoder og teorier; Sprint, nudging, 

og cognitive mapping. Hver har deres fordele. Sprint kan starte for udviklingsprocessen af en 

løsning, hvor nudging er med til at gøre løsningen nemmere at forstå eller følge for brugere, 

og cognitive mapping definerer hvad årsagen til problemet er. 

For inspiration til brug af metoder kan der kigges nærmere på en bog ved navn ”Sprint: How 

to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days” (Kowitz, et al, 2016), hvori der 

bliver beskrevet en metode omkring fremstilling af en prototype på fem dage. Denne bog giver 

indblik i hvordan man finder relevante kilder for information, samt data til den ide og 

problemstilling man har opstillet. Sprint metoden vil være oplagt at bruge til at finde en løsning 

på problemet og starte på en prototype (Pries-Heje, 06.10.2020, egne noter). Denne metode 

gør brug af fem individuelle trin, som udføres over fem dage, med hensyn til opbygning af en 

prototype ud fra et problem. Sprint har vi valgt at bruge til udvikling af en prototype til vores 

problemstilling, da denne metode er simpel, men stadig effektiv for udvikling af ideer. 

Cognitive mapping er en metode til at undersøge årsager og udbyttet af et valgt problem, for 

at kunne skabe en bedre forståelse for problemet i den helhed. Ved at man definerer hvorfor 

et problem opstår, kan man skabe en forståelse for hvad løsninger kunne være. Samt ved 

definition af hvad problemet medfører af andre problematikker, forklares hvorfor problemet er 

et problem. Ved at have defineret begge dele af problemet, kan man vende problemet om, så 

man kan finde en løsning, der kan bruges. Cognitive mapping er med til at definere hvad der 

skal være i fokus, eller hvad der skal implementeres for at bearbejde problemet (Pries-Heje, 

14.09.2020, egne noter). Ved brug af Cognitive mapping kan vi få et nærmere indblik i de 

problemer vores problemstilling kan løse. 

Nudging (Thaler, et al, 2008) er en teori inden for adfærdsdesign hvori man bruger diskrete 

designs med hensyn til specifikke aktioner og resultater, blandt andet for design af offentlige 

midler såsom toiletter eller gader. En vigtig del i nudging er dog kravet om at give flere 

muligheder, men at give specifik fokus på det ønskede resultat. Et eksempel på dette kan 

være ønsket om at folk skal spise sundere ved at placere frugt i deres syn, i stedet for at 

forbyde usunde madvarer. Denne teori er brugbar for os, da den giver indsigt i hvordan 

problemet kan bearbejdes, uden at være påtrængende for målgruppen. Desuden vil nudging 

kunne bruges til at motivere folk til at bruge vores produkt uden at have negativ effekt. 

Grunden til udvalget af Sprint, nudging og cognitive mapping, har underliggende grund i 

hvorfor vi har fravalgt andre metoder. F.eks. metoden soft design science (Pries-Heje, 

08.09.2020, egne noter), som har elementer af at definere problemet, design af en løsning til 

problemet, og udvikling af en løsning, samt testning af den. Metoden deler samme elementer 

som Sprint og cognitive mapping, men disse metoder går mere i dybden med de samme 

elementer soft design science arbejder med. Man kan argumentere at soft design science 

stadig bliver brugt ud fra vores valgte metoder, vi har bare ikke fokus på begrebet overordnet. 

Derudover har vi udvalgt teorier fra dimension teknologiske systemer & artefakter, hvor vi har 

valgt at gøre brug af TRIN modellen ud fra punkt 1, 5, og 6, da denne model kan bruges til 
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analyser og vurdering af teknologi ud fra innovation og de mekaniske processer bag den, samt 

opstilling af repræsentative modeller for teknologien (Jørgensen, 03.11.2020, egne noter). 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer, har fokus på det mekaniske, der skal 

bruges for opbygning af en teknologi med hensyn til formål der skal opnås. Et eksempel kan 

være en motor, og hvordan denne kan bruges til at skabe den nødvendige kraft for at køre en 

bil. Dette trin kan give indblik i hvad der skal kræves af et fysisk produkt for at opnå 

problemstillingen. Trin 5: Modeller af teknologier, fokuserer på hvordan en teknologi kan 

redegøres ud fra specifikke funktioner, enten gennem numeriske modeller, fysiske 

demonstrationer, eller visuelle præsentationer. Dette trin kan bruges til at forme konkrete 

artefakter, hvilket kan bruges til produktudvikling ud fra kravene i vores problemstilling. Trin 6: 

Teknologier som innovation, handler primært om hvordan eksisterende teknologier kan 

forbedres, blandt andet med hensyn til de mulige processer eller organiseringsformer, der 

ligger bag dem, samt optimering af eksisterende funktioner. Desuden lægges der fokus på 

hvad der forhindrer nye teknologier fra at blive udbredt. Dette trin er brugbart for analysering 

omkring hvad der fremstilles i dag, og hvordan de optimeres ud fra et samfundsmæssigt 

synspunkt. Disse tre trin vi har valgt vil være brugbare til analysering af det endelige produkt 

ud fra dens funktionalitet, blandt andet ved visualisering af den, samt hvordan den kan 

implementeres og om den kan anses som en innovation. 

Ved TRIN modellen (Jørgensen, 2020) har vi undværet at have fokus på trin 2, 3 og 4, da 

disse trin allerede delvist kan findes i vores proces forløb, men vi sætter ikke specielt fokus 

på de begreber der bliver brugt i modellen. Trin 2 Teknologiers artefakter, fokuserer på 

artefakter som er udviklet gennem menneskeskabte processer og udelukker naturlig skabte 

objekter. Menneskeskabte artefakter er teknologiske artefakter, da de har teknologiske 

funktioner, som er omformet af naturlige ressourcer bearbejdet med praktisk viden og er 

primært udviklet med fokus på menneskelige behov. Trin 3 Teknologiers utilsigtede effekter, 

er omkring teknologier og de effekter, som ikke kan undgås, samt fører til negative 

konsekvenser, et eksempel er en motor som drives af benzin. Dette eksempel har den 

utilsigtede effekt at lave støj, forurening, og en stor mængde lugt i området på grund af røg. 

Dog kan visse effekter bearbejdes for at undgå dem. Trin 4 Teknologiske systemer, er om 

hvordan innovationer ofte gør brug af sammensætning af individuelle systemer for at opnå en 

overordnet funktionalitet. Dette gør det muligt at udarbejde større sammenhæng i teknologi 

ved brug af forskellige teknologier og organisering- og produktionsformer. 

Grunden til fravalget af trin 2, 3 og 4 har nogle forskellige årsager, en af årsagerne er at vi ikke 

skal bruge hele TRIN modellen i vores rapport, men kun en eller højest to trin, så ud fra 6 trin 

har vi valgt dem, der virkede mest relevante. En anden årsag er at trin 2 og 3, med hvordan 

et artefakt bliver udviklet og hvilke utilsigtede effekter det har, højst sandsynlig vil indgå i 

design delen. Hvor trin 2 har samme komponenter som proces 1-3 delen, hvordan det bliver 

udviklet. Hvor proces 4 vil have elementer som trin 3 handler om; det at teste teknologier for 

at fjerne uønskede effekter. Sidste årsag er at trin 4 går mere i dybden med hver system del i 

et artefakt, hvor trin 1 gør det mere overordnet. I stedet for at gå i dybden med hver system 

del, vil vi hellere give en overordnet forklaring på produktets funktion. 

Derudover kan vi også anvende Kvalitative metoder (Bille, 14.10.2020, egne noter) som kan 

findes i form af empiriske observationer af området som vi arbejder med, hvor vi observerer 

grunden for placering af skraldespande, samt undersøger dem. Dette giver os mulighed for at 
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analysere hvordan de nuværende skraldespande fungerer med hensyn til hvor ofte de bliver 

brugt. Kvalitative metoder kan også bearbejdes med hensyn til spørgsmål med ledelse 

omkring hvad der er blevet gjort før for at formindske problemet, samt den effekt disse forrige 

forsøg har haft. Det vil være brugbart inden for informationssamling med fokus på empiriske 

metoder for at bearbejde vores problemstilling. 

Vi kan også anvende Ittens farveteori (Busk, 2013) til at finde hvilke farve vil være bedst at 

bruge til design, da anvendelse af de korrekte farver kan være vigtigt til skabelse af kontrast i 

et produkt. Den kontrast vi vælger at lave er med hensyn til bygningerne på RUC, som har en 

beige farve. Med hensyn til dette har vi valgt at gøre brug af komplementærkontrast, hvor 

farver som er modsat af hinanden i farvecirklen bruges sammen, for at skabe en stærkere 

intensitet i hinandens farver og gør dem mere synlige. Dette vil kunne bruges til udvikling af 

produkt for at gøre produktet mere synligt. 

Derudover kan der også anvendes teori om den visuelle cortex i menneskers hjerne, samt 

hvordan den opfanger farver og mønstre (Weinschenk, 2019). Den visuelle cortex er den del 

af hjernen, der bearbejder visuel information, f.eks. i en farverig reklame, hvor der bruges 

mønstre eller figurer som bevæger sig. Inde i den visuelle cortex er der en del, som behandler 

information meget hurtigt. Denne del kaldes præ-opmærksomheds områderne, da den 

bearbejder information inden vi selv ser dem. Inde i den visuelle cortex er der fire områder 

kaldet V1, V2, V3, og V4. De er vores opmærksomhedsområder som hver lægger mærke til 

helt specifikke visuelle elementer. V1 lægger mærke til hvis en ting er drejet, mens andre 

objekter omkring den ikke er, hvor V2 opfanger hvis noget er større end resten. Hvis noget 

har en anden farve end resten er det V3 som bearbejder det, og til sidst har vi V4, som 

bemærker hvis en ting bevæger sig, hvor resten står stille. Disse fire områder kan hjælpe med 

at man lægger mere mærke til noget. Man skal ikke bruge flere på en gang, da effekterne så 

ikke vil fungere, fordi den visuelle cortex ikke vil kunne se de specifikke ting. Dette vil være 

optimalt at bruge til udvikling af vores produkt, da det vil kunne hjælpe med at gøre en 

skraldespand mere synlig, ved at det irriterer den visuelle cortex. 

Empiriske analyse 
Vi har i vores forløb lavet observation af de udendørs skraldespandene på RUC’s grund, som 

vi vil bruge til analysering, blandt andet ved brug af illustrationer som repræsenterer vores 

data, samt et referat af hvor vi gik og de bemærkninger vi lavede. Vores udgangspunkt var at 

lokalisere alle skraldespandene på RUC’s grund og tjekke hvor fyldte de var. Under vores 

observation begyndte vi ved bygning 1, og derefter bevægede vi os omkring de mindre 

bygninger, hvorefter vi gik til de større bygninger og til sidst endte ved hovedindgangen til 

RUC. 

Under disse observationer bemærkede vi at der var områder, som ikke havde skraldespande 

i nærheden af dem. F.eks. ved bygningerne 19-24 var der ingen skraldespande sat op, hvilket 

var usædvanligt, da en af de bemærkninger vi lavede, var at skraldespande ofte findes ude 

foran indgangen til bygningerne. Dog viser det sig at i 2016 var der opstillet skraldespande 

ved bygning området 19-24 (Dansk Servicerådgivning ApS, 2016). Det skal dog gøres 

opmærksomt at de fleste af bygningerne i 19-24 er tomme og efterladt i 2020, da Roskilde 

universitet har opsagt bygningerne (Bilag 1). Dette forklarer hvorfor skraldespande er blevet 

fjernet, da bygningerne ikke bruges længere, og der derfor vil være færre fodgængere på dette 

område. Dog på grund af både Covid-19 og ombygning på grunden, er der fodgængere der 
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bruger gå-området mellem bygningerne 19-24, når folk skal op mod station. Ud fra dette 

tilfælde ville det give mening at have opstillet skraldespande på dette område, da der vil være 

mere flodtrafik i dette område end der normalt plejer.   

  
Figur 1: Illustration af Roskildes universitets skraldespandes lokation 

Figur 1 viser alle skraldespande fundet på RUC’s grund, som er blevet markeret på billedet 

med røde tal. Tallene passer sammen med illustration i figur 2, hvor den vandrette linje angiver 

skraldespandene fra 1-35. Billedet er med til at illustrere hvor skraldespandene er på campus, 

for at give et bedre oversyn af skraldespandenes placering i forhold til grundens størrelse. I 

alt er der 35 skraldespande til rådighed på grunden, dog skal der gøres opmærksom at 

container skraldespande ikke er blevet talt med eller illustreret på billedet, da vi ikke har fokus 

på dem i opgaven. 

En observation som kan nævnes, er at større bygninger som fx. 00-01 har flere skraldespande 

rundt om dem, mens mindre bygninger som fx. 46 har færre. Den primære forklaring er at de 

større bygninger bliver brugt mere ofte, så der er flere skraldespande til rådighed der. Med 

eksemplet i bygning 00-01, hvor det store auditorium og kantinen befinder sig, er der mange 

fodgængere i dette område, så der er større behov for at komme af med sit skrald i forhold til 

andre bygninger. 
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Figur 2: Illustration af indholdet af skraldespandene 

Denne figur 2 er et diagram, som fremviser hver individuel skraldespand vi observerede og 

gav en indikator for hvor fyldte de var. Vi valgte at bruge en skala fra 1-5, hvor 1 var tom, mens 

5 var totalt fyldt. Skalaen er skrevet op på den lodrette akse, mens den vandrette akse er de 

individuelle skraldespande vi observerede fra 1-35, som kan findes på kort i figur 1. Vi 

opstillede denne graf for at give en visuel præsentation over skraldespandene på RUC, da vi 

mener at der er en stor forskel på nogle af dem, og visualisering fremviser denne ulighed. 

Ifølge statistikker indsamlet fra RUC’s hjemmeside var der i 2019 omkring 7608 elever og 950 

ansatte indskrevet den 1. oktober på universitetet (Roskilde Universitet, 2019). Hvis man tager 

de 35 skraldespande og dividerer dem med antallet af studenter, er der omkring 1 

skraldespand pr 217.4 elever. Hvis de 950 ansatte drages med i denne udregning, er der 

omkring 1 skraldespand pr 244.5 person på RUC. Dog burde det nævnes, at der på 

nuværende tidspunkt er færre fysisk tilstedeværende elever og arbejdere på RUC hver dag, 

da der er regler omkring sikkerhed for Covid-19., hvilket formindsker mængden af skrald der 

fremkommer hver dag. Hvis vores observationer blev udført i en tid uden pandemi, ville der 

have opstået forskellige resultater for hvad vi observerede. 

Vi kontaktede ledelsen vedrørende vores arbejdsspørgsmål 3 (Bilag 1), hvor vi spurgte ind 

vedrørende tømning af skraldespandene. Vi blev informeret om at der en medarbejder, som 

hver dag går rundt og tjekker alle skraldespandene på RUC’s grund. RUC's nuværende 

affaldstømning kører efter det princip, der kaldes behovsstyret, så det er helt op til den 

medarbejder der går rundt hvorvidt de er fyldte nok til at blive tømt. Af denne grund var det 

muligt på det tidspunkt vi havde lavet vores observationerne, at den medarbejder allerede 

havde været rundt og tjekket alle de 35 skraldespandene på grunden. Dette kan forklare vores 

resultat med ca. halvdelen af skraldespandene delvist tomme. 
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Under vores observationer af skraldespandene på RUC, fandt vi to typer skraldespande. En 

grå, som er til venstre i figur 3, og en sort, som er til højre. Der var langt flere af de sorte 

skraldespande end de grå typer på grunden. Under vores observationer opmålte vi 

skraldespanden, for at vide hvilken størrelse vi har at arbejde med, da det er disse 

skraldespande vi skal optimere. 

 
Figur 3: Illustration af to forskellige typer skraldespande på RUC’s grund. 

Den grå skraldespand har følgende mål: En højde på 84 cm, med en bredde og længde begge 

på 50 cm. Denne skraldespand er lavet af en form for metal og er opdelt i to dele; den højre 

side til cigaretter og den venstre del til andet affald. Den venstre side er større, da den skal 

kunne holde flere typer skrald end den højre side, som kun skal kunne holde én type. Den 

venstre side har en låge, som åbner op til skraldespanden. Lågen kan åbnes helt op, så den 

står lodret og modvirker at dyr går i skraldespandene (Goos, 2018). Der har været 

observationer af fugle, som leder efter madrester i skraldespande, men i søgen hiver de andre 

typer skrald op af skraldespandene. Derudover dæmper låget også lugten af indhold, hvilket 

gør at skraldespanden ikke er komfortmæssigt generende.    

Den sorte skraldespand havde følgende mål: En højde på 1 m fra højeste top til bunden, samt 

en højde på 96 cm ved måling fra åbningen til bunden. Derudover har den en bredde på 39 

cm og en længde på 38 cm. Den sorte skraldespand er lavet af metal, og i modsætning til den 

grå har den kun én åbning til alle typer skrald. Dog er størrelsen af skrald begrænset på grund 

af åbningen. Derudover er den sorte skraldespand den hovedsagelige type, som bruges på 

grunden, da der opsat langt flere end den grå. 
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Design & konstruktion   

Cognitive mapping 
Vi udarbejdede et cognitive map, for bedre at kunne forstå problemet ”For lidt brug af 

skraldespandene på RUC”. Vi udarbejdede et map, hvor vi definerede årsagerne og 

symptomerne af problemet. Derefter vendte vi mappet for at finde løsninger på og symptomer 

af problemet. I nedenstående figur 4 er det færdige cognitive map, med de definerede 

problemer til venstre, og den vendte map til højre. Under figuren vil der blive forklaret 

sammenhængen mellem boblerne og problemet. 

Figur 4: Cognitive mapping af problem & vendt cognitive mapping af problem. 

Vi begyndte med at placere problemet i midten. Herefter definerede vi hvilke årsager 

forårsagede problemet, ved at indskrive dem i bobler under problemet. Vi kom frem til tre 

grunde til at problemet opstår; opfyldte eller for få skraldespande på grunden, samt dårlig 

synlighed. Under disse tre bobler, har vi yderligere årsager til problemet, hvor grunden til 

”Opfyldt skraldespand” kan være at skraldespanden har en ”Dårlig størrelse”. En anden, 

yderlige årsag, som kan definere årsagen til problemerne ”Få skraldespande, Dårlig 

synlighed”, er ”dårlig placering”. De to under-bobler, peger på hvad har forårsaget at de tre 

problem-bobler opstod. Efter at årsagerne er defineret kan man give dem farverne rød, som 

betyder uønsket effekt eller grøn, som er ønsket effekt. Alle årsagerne til problemet blev 

angivet røde, da de er uønskede effekter på problemet. 

Herefter definerer vi hvad problemet medfører, ved at skrive dem i bobler ovenover, hvor de 

medførte dele gik i to grene, en grøn og en rød. De grønne bobler medførte at hvis 

skraldespandene bliver brugt for lidt, skal de ”Tømmes sjældent”, der yderligere medfører at 

”Rengøring, mindre arbejde”. De grønne bobler indikerer at det er en ønsket effekt, da 

rengøring udgør mindre arbejde. De røde bobler definerer at hvis skraldespandene bliver brugt 

mindre, kan det udgøre at der i stedet er ”Skrald på jorden”. Dette kan gøre ”RUC mindre 

attraktivt”, som kan medføre at der i sidste ende er ”Færre studerende” på universitetet. De 

røde bobler indikerer at dette er en uønsket effekt, da det kan medføre at RUC får færre folk, 

som søger ind på deres uddannelser. Efter at have defineret årsager og symptomer af 

problemet, vendte vi vores cognitive map af problemet. 

Vi startede med at vende problemet i midten til ”Forøg brugen af skraldespande på RUC”, da 

det er problemet i vores problemformulering. Herefter kunne vi vende årsag til løsninger på 

problemet. De mulige løsninger vi fandt frem til var tomme og rigtige mængder skraldespande, 
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samt at have god synlighed. Disse tre løsninger har to under-bobler, som har yderlige 

løsninger. Under ”Tømte skraldespande” er der boblen ”Korrekt størrelse”. Under boblerne 

”Rigtig mængde skraldespande, God synlighed”, er der løsning ”korrekt placering”. Alle 

boblerne som indikerer løsninger er grønne, da boblerne er de vendte røde årsager. De mulige 

løsninger fundet kan bruges til at finde en måde at fikse problemet på. 

Over problemet i midten, er de vendte symptomer af problemet, som når vendt bliver til de 

medførende af løsningerne. Her er delt op i to grene, en rød og en grøn, men denne gang har 

de skiftet farve, da problemet er blevet vendt. Den røde gren lyder følgende, da 

skraldespandene bliver brugt mere, skal de ”Tømmes ofte”, hvilket resulterer i ”Rengøring, 

mere arbejde”. Dette kan ses som en ulempe for rengøring, da problemet før udgjorde at de 

havde mindre at lave. Den grønne gren lyder følgende; hvis skraldespandene bliver brugt 

mere, vil der være ”Intet skrald på jorden” som vil medføre at ”RUC mere attraktivt”, hvilket vil 

få flere folk til at søge ind, og derfor have ”Flere studerende”. Dette er et godt resultat, da det 

vil resultere i at flere folk søger ind. 

Ud fra vores cognitive map har vi fundet følgende løsninger til at forøge brugen af 

skraldespande på RUC: Have tømte skraldespande, med en korrekt størrelse til affald. Have 

den rigtige mængde skraldespande, som nemt kan ses på deres synlighed, med deres 

korrekte placering. Efter at havde udarbejdet vores cognitive map har vi nu nogle forskellige 

mulige løsninger. Dem kan vi videre udarbejde til at udvikle et produkt, som kan være med til 

at løse vores problemformulering. 

Sprint 
Vi udarbejdede Sprint metoden for at finde en løsning på vores problemformulering og 

samtidig starte på produktudvikling. Processen foregår over fem dage, hvor man starter med 

at definere problemet og vælge hvor denne metode vil tage fokus. På dag to pitches der ideer 

og der indgår en individuel del, hvor man selv udvikler ideer til løsninger. På dag tre diskuterer 

man de løsninger alle kom frem til, udvælger nogle at have fokus på, og laver til sidst et 

storyboard for løsningen. På dag fire laver man en prototype af den løsning man lavede 

storyboard af, og man slutter af på dag fem, hvor man tester sin prototype på testpersoner og 

får feedback. Hver dag vil der blive gået mere i dybden med, og vi vil forklare mere om hvad 

vi har gjort. Alle visuelle dele af Sprint metoden der bliver snakket om de forskellige dage, kan 

findes i bilag 2-3. 

Map dag 1 

For at starte Sprint processen opsatte vi et kort omkring sekvens af en begivenhed, som var 

sat op ud fra vores målgruppe, samt det ønskede resultat. Vores målgruppe var “Folk på 

RUC”, som en generalisering for alle fodgængere som passerer, så f.eks. studerende, lektorer, 

og andre arbejdere. Vores ønskede resultat var “Smider skrald i skraldespand”. I denne 

sekvens begyndte vi med at finde tre forskellige kilder til affald, såsom “Mad/drikkelse som 

folk har spist, Ryger cigaret & Kommer op på skolen”. Disse tre muligheder går til en del som 

er “Skrald der skal afskaffes”. Derefter går dette resultat til to andre dele, som er “Finder/ser 

en skraldespand & Spørg om hjælp til at finde”. De ender begge i “Går over til skraldespand” 

som derefter slutter i vores ønskede resultat “smider skrald ud i skraldespand”. 

Efter vi opstillede denne sekvens, opskrev vi potentielle problemer, som kunne opstå ud fra 

begivenheder vi skrev op, samt “Hvordan kan vi” -spørgsmål ud fra dem. Vi opdelte 
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spørgsmålene i temaer, såsom “Skraldespande lokaliserings problem, Bruger problemer, 

Information, Synlighed & Andet”. Med alle spørgsmål delt op i temaer, stemte vi individuelt om 

hvilke spørgsmål var mest relevante at gå i dybden med. Hvert gruppemedlem fik tre stemmer 

og 'decideren' fik fire stemmer. Normalt er det to stemmer for hvert medlem, da vi kun var tre 

medlemmer i gruppen (før gruppe split). Til sidst placerede vi “HKV” spørgsmålene der havde 

fået stemmer på sekvensen af begivenhederne. Den begivenhed, der havde flest “HKV” 

spørgsmål, var den vores Sprint ville have fokus på, hvilket blev til “Finder/ser en 

skraldespand”. Vores kort for denne dag kan findes i bilag 2. 

Sketch dag 2 

På anden dag gav vi hver vores individuelle tanker om ideer, som vi mente kunne bruges med 

hensyn til det fokus vi valgte, hvor vi havde tre minutter til hver ide. Vi tegnede desuden 

tegninger for ideerne vi kom frem til, hvorefter vi begyndte at individuelt udvikle disse ideer 

videre. I denne del blev der individuelt udviklet ideer ved at bruge en 4 trins proces, hvor trin 

1 var at individuel listes med de pitches man synes bedst om. Trin 2 var at kombinere og 

remixe de listede ideer med hinanden. I trin 3 laver man otte grove skitser af de kombinerede 

og remixet ideer. Til sidste i trin 4, laver man en tre panel storyboard, for at demonstrere hvad 

der skal ske for at ens ide vil virke. 

Decide dag 3 

På tredje dag snakkede vi om vores udviklede ideer, og ud fra diskussion kom vi frem til en 

ide som var baseret på tre pitches. De valgte pitches var kontrastfarve, et design som står ud, 

og en skydeskive. Ud fra pitches valgte vi en ide som vi kunne arbejde videre med. Vi lavede 

et storyboard med tolv paneler for at demonstrere hvordan ideen ville virke. Storyboard 

sekvensen som vi lavede lyder som følger, og illustration af storyboard kan findes i bilag 3: 

1. Person spiser en snack. 

2. Person har skrald tilbage fra snack. 

3. Person vi gerne af med sit skrald. 

4. Person leder efter en skraldespand. 

5. Person får øje på en skraldespand. 

6. Person går over til skraldespanden. 

7. Der står noget på skraldespand. 

8. Person læser hvad der står på skraldespand. 

9. Person er fristet til at smide skrald i skraldespanden. 

10. Person smider skrald ud i skraldespand. 

11. Person går væk fra skraldespanden. 

12. Person husker skraldespandens placering. 

I storyboardet bruger vi et eksempel om en person der leder efter en skraldespand, hvorefter 
personen finder en skraldespand med en stærk kontrast farve og tekst på sig. Teksten frister 
personen til at smide sit skrald i skraldespanden, hvorefter personen går videre og tænker 
over skraldespanden, da den har et iøjnefaldende udseende og en mindeværdig tekst. 
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Prototype dag 4 

 
Figur 5: Prototype af skraldespand visuelle design, med fokus på synlighed. 

På denne dag startede vi med at lave prototype med fokus på synlighed. Prototypen kan ses 

på figur 5. Vi startede med at designe hver side af skraldespanden med hensyn til kontrast, 

mindeværdige designs, og at motivere folk til at ramme dem. Vi gik gennem forskellige ideer 

om hvordan siderne skulle designes, og efter evaluering valgte vi at arbejde ud fra farven lilla 

som baggrund. Dette gjorde vi ud fra Ittens farvecirkel, da RUC’s beige/gule farvede bygninger 

vil have komplementær kontrast farve med lilla. Efter valget af baggrundsfarve begyndte vi at 

designe de forskellige sider af skraldespanden, hvor vi lavede et mønster design af logoet 

“RUC” (Roskilde universitet) på højre og venstre side. Siderne var designet med hjælp af teori 

om den visuelle cortex i menneskers hjerne, og hvordan den opfanger visuelle informationer 

(Weinschenk, 2019). Et eksempel kan ses i hvordan højre og venstre side er designet, hvor 

“RUC” er skrevet med lilla på sort, hvor der nogle steder er hvidt i stedet for sort. Her opfanger 

V1 i vores visuelle cortex en forskel, som gør at øjnene lægger mærke til siden. Vi valgte at 

lave bagsiden blank grå, da denne side ikke er synlig ved de fleste placeringer, så des mindre 

grund til at sætte et design på. Forsiden har illustrationer af hjerner (Freepik), samt teksten 

“Test yourself: are you big brain or small brain?”. 

Vi valgte denne tekst, på grund af at den er mindeværdig, på grund af at den er fjollet. Teksten 

er baseret på en joke som er spredt på internettet, kaldet “big brain time” (Philipp & shevyrolet, 

2019), hvor en person siger “yeah, it’s big brain time” for at indikere at de er ved at gøre noget 

meget intelligent. Teksten er også baseret på at større hjerner har højere intelligens, som sagt 

af Erik Lykke Mortensen, professor på Københavns universitet. 

“Der er fundet tegn på, at hjernens størrelse har en sammenhæng med intelligensen. Altså jo 

større hjerne, jo mere intelligent” (Herlufsen, 2019). 

Begge dele som teksten er baseret på, er med til at gøre den “fjollet”, da den både henvender 

sig til de studerendes form for humor med en internet joke, samt andre fodgængere ved at en 

større hjerne indikerer, at man er mere klog. Samtidig vil den motivere folk til at bevise at de 

er kloge ved at kunne ramme i skraldespanden, for at undgå at være en “small brain”. Denne 

metode passer til principperne bag nudging, da man ikke begrænser brugeren ved at sige de 

ikke må smide skrald på jorden, men i stedet motiverer dem til at smide skrald i 

skraldespanden ved positiv forstærkning. 
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Test dag 5 

På sidste dag af Sprint metoden, testede vi vores prototype på fem forskellige testpersoner. 

Testene foregik på følgende vis: spørg hvad testperson synes om vores prototype og stil 

spørgsmål ud fra hvad de nævnte. Alle samtalerne tog ca. ti minutter, og der blev noteret hvad 

hver testperson sagde. Efter testen takkede vi testperson for at de gad bruge deres tid og gav 

dem en gave som tak. Ud fra de fem samtaler kom der vidt forskellige syn på og kritik af 

prototypen. 

En ting som der blev nævnt, var “Forfra” på skraldespanden, nogle testpersonerne kunne ikke 

lide de små hjerner og ville hellere havde en i stedet for fire eller en anden illustration. En 

anden kritik var at “Højre side & Venstre side” var irriterende for øjnene. Der var dog andre 

testpersoner som ikke fandt det irriterende, men i stedet rigtig godt kunne lide siderne. Det 

gode ved kritikken om at siderne er irriterende, betyder at vores mønstrede design virker, da 

det er meningen at det skal irritere øjet og derfor drage opmærksomheden på produkt. En 

anden kritik var at det skulle være nemmere at se hvad der står i mønsteret på “Højre side & 

Venstre side”, der blev foreslået at sætte en streg imellem C’erne, så mønsteret nemmere 

kunne læses. Den sidste kritik var at der manglede noget på “Bagsiden”, at der godt kunne 

have været noget for at få den til at stå lidt ud, selvom de fleste skraldespande står op ad en 

bygning, er der stadig nogle som ikke gør det. Ud fra kritikken fik vi nogle ting vi kunne arbejde 

videre på, som kan hjælpe prototype til at blive bedre. 

Konklusion af Sprint 

Ud fra brugen af Sprint, har vi nået frem til en prototype vi vælger at udvikle videre på. Under 

processen ramte vi nogle udfordringer, som gjorde at vi ikke har kunne lave denne metode så 

optimalt som muligt. En af de faktorer som kunne være bedre, er gruppestørrelse, da Sprint 

bruges af større grupper, men på grund af forskellige årsager er det nuværende antal 

medlemmer faldet til to personer, hvor sprinten startede med tre. På grund af vores mindre 

gruppe er antallet af ideer genereret og holdninger inddraget mere begrænset. For at 

konkludere for dette forløb, kan vi sige at til trods for disse problemer, har vi fået lavet en 

prototype som er klar til at blive bygget og har redegjort for funktionaliteten af denne prototype 

ud fra relevante teorier om design og psykologi. 
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Kapitel 3: Produkt 
Design del 
I denne del vil der blive udarbejdet prototyper, hvor der vil være forskellige proces dele, som 

vil forklare hvordan vi kom frem til prototyperne. Der vil blive inddraget viden fra vores empiri-

del og metodeafsnit, som vil underbygge hvordan vi kom frem til vores prototype ide. Der vil 

være to prototype, som begge er opbygget med hensyn til optimering, en om de tekniske 

komponenter og en om den visuelle del. Herefter vil der være en test del, hvor den tekniske 

del og den visuelle del vil blive testet. Til sidst vil der blive forklaret, ved hjælp af Trin modellen 

trin 1, hvordan de tekniske komponenter virker ved hjælp af en model. 

Proces 1: Viden fra empiri og metoder 
Ud fra de observationer vi gjorde i empiri delen, har vi valgt at inddrage forskellige egenskaber, 

som vi fandt fra vores undersøgelser. F.eks. observationerne af skraldespande på RUC. Den 

sorte skraldespand var den der var flest af på RUC’s grund, og den havde fordelen at den var 

større. Et andet eksempel fra observering af skraldespandene: En mulighed for at optimere 

hvornår skraldespandene burde tømmes, da der i skrivende stund bliver brugt et princip kaldet 

behovsstyring. Denne nuværende ordning kan være meget besværlig, da RUC har et stort 

grundareal med mange skraldespande spredt omkring det. Et eksempel på hvordan dette 

problem kan bearbejdes, kan ses i Københavns zoologiske have (zoologisk have, 2018), hvor 

der bruges et dashboard til at automatisk checke hvilke skraldespande skal tømmes. Vi kan 

finde en lignende løsning til RUC ved brug af lignende. 

Ud fra de to metoder vi udarbejdede i Design & konstruktion delen, har vi valgt at inddrage 

dele vi kom frem til. F.eks. cognitive map, hvor vi fik defineret mulige løsninger på at “Forøg 

brugen af skraldespande på RUC”, og kom frem til fem forskellige løsninger. En løsning er at 

have tømte skraldespande, for at sikre at folk ikke går op til en opfyldt skraldespand og 

henkaster deres skrald på jorden. En anden mulighed er skraldespande i en korrekt størrelse, 

for at de er store nok til at opbevare den mængde skrald folk på RUC producerer på en dag. 

En anden løsning vil være at have den rigtige mængde af skraldespande, så der er nok 

skraldespande til det skrald der bliver udarbejdet. En lignende løsning vil være at placere 

skraldespandene, så de er steder folk færdes og opbevarer sig, så der vil være skraldespande 

til brug. Den sidste løsning vil være at skraldespandene er synlige, så man nemt og hurtigt 

kan finde dem. 

Ud fra de fem mulige løsninger, har vi besluttet at gå videre med to af løsningerne, altså 'tømte 

skraldespande' og 'synlighed', da vi synes at disse løsninger er dem, som mest giver mening 

i forhold til projektets fokus. Vores projekt omhandler optimering af skraldespandene. Da 

RUC’s administration selv har placeret skraldespandene så optimalt som mulig, giver det ikke 

mening at tilføje flere eller flytte på skraldespanden. Da vi vil optimere de allerede eksisterende 

skraldespande på grunden, kan vi ikke lave dem større end de allerede er, da det ville resultere 

i en ny skraldespand. 

Ud fra den anden metode vi udarbejdede i design & konstruktion delen, som var Sprint, valgte 

vi at arbejde videre på vores prototype. Efter de fem dage Sprint tager havde vi en prototype, 

som havde fået kritik. Kritikken var delt på forskellige dele af prototypen, så det ville være 

oplagt at arbejde videre på prototypen. Da vores projekt omhandler skraldespandene på RUC 

og vores sprint havde fokus samme sted, vil det være oplagt at videreudvikle på prototype 

som omhandlede synligheden af skraldespandene. 
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Proces 2: Tekniske komponent del 

 
Figur 6: Prototype af tekniske komponenter. Lyd sensor som registrerer afstand på en LED strip. 

En af de muligheder, der er for optimering af skraldespande, er med hensyn til hvornår de skal 

tømmes. Her er der mulighed for at give en visuel indikator for deres indhold. En fordel, som 

vil gøre det nemmere at tømme dem, da den nuværende ordning er at manuelt checke 

skraldespande for deres indhold, og om de burde tømmes. Desuden er tømning af 

skraldespande vigtigt, da hvis de er fulde, kan det føre til folk bare smider deres affald på 

jorden. (Henriksen, 2018). Ud fra denne mulighed valgte vi at lave en form for sensor, som 

kunne finde distance til skraldet i skraldespande, en potentiel løsning som vi fik inspiration til 

fra zoologisk have i København (Zoologisk have, 2018). 

Til udarbejdning af de fysiske dele til vores prototype gik vi til Fablab, da de giver mulighed for 

at arbejde med elektronik og værktøjer. Før vi gik til Fablab bookede vi en vejleder som vi 

mente ville passe vores projekt, eftersom vi ville have fokus på elektroniske komponenter og 

ikke alle var angivet som vejledere under dette. Vi valgte vejlederen Nikolaj Møbius, da hans 

specialer var blandt andet elektronik og programmering. Vi startede med at dele tanker om 

hvordan man kunne lave vores prototype, samt spurgte vejlederen om andre muligheder. Ud 

fra de råd der blev givet, valgte vi at udarbejde en sensor som ville kunne måle mængden af 

skrald i en skraldespand. Den færdige prototype kan ses på Figur 6; teksten nedenunder 

forklare overvejelserne af komponenterne til prototypen. 

Til denne ide gav vejlederen Nikolaj os to mulige sensorer at bruge, hver med deres egne 

fordele og ulemper. Den første ide var at bruge en infrarød lys sensor (Chen), som kunne måle 

længden ved at afgive lys og måle hvor intens det lys reflekteret tilbage var. Den anden ide 

var en lyd sensor (Case, 2013) som afgiver en ultrasonisk lyd og derefter måler styrken af 

ekkoet for at finde afstand. Vi valgte at teste begge ideer for at finde ud af hvilken der ville 

være bedst. For at gøre dette anbefalede vejlederen at vi gjorde brug af Arduino, en software, 

som nemt kan bruges til programmering af fysiske komponenter ved hjælp af et Arduino board. 

Fordelen ved at brug Arduinos software og komponenter er at de er nemme at opstille, samt 

til at indsamle data med. Den data der bliver indsamlet kan bruges til at aktivere et andet fysisk 
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output komponent, som f.eks. til at tænde et lys. Ved brug af Arduino behøvede man kun at 

sætte ledninger korrekt ind, og derefter programmere det til at få målingerne fra sensorerne. 

Ud fra test resultater vi fik, valgte vi at brug lyd sensoren, da den var bedre til at opfange 

resultater i større rumfang, og da en skraldespand har dette, var lyd sensoren det oplagte 

valg. 

Ud over de allerede nævnte fysiske komponenter, valgte vi også at gøre brug af en lysdiode 

type kaldet NeoPixel (Robocircuits, 2019), som er lavet af Adafruit. NeoPixels er LED lys som 

individuelt kan programmeres ud fra RGB farve hjulet. Ved brug af NeoPixels har vi mulighed 

for at bruge den data vores sensor opfanger, og derefter aktivere specifikke lys på NeoPixel 

striben til at indikere de målinger sensoren giver. Ved at sammensætte lyd sensoren og 

NeoPixel striben med 10 lys på, har vi opnået en samlet komponent, der kan måle afstand og 

aktivere det lys som indikerer afstanden. Vores komponent starter med at lyse op fra 60 cm 

afstand og derefter aktiveres et nyt lys hvert 5 cm, alle lysene på striben vil lyse op når der er 

15 cm afstand tilbage, som vil indikere at skraldespanden er helt fyldt op. 

Proces 3: Visuelle del 
Den visuelle del startede som sagt fra Sprint metoden. Ud fra metoden fik vi kritik fra vores 

testpersoner om det visuelle design vi havde udviklet. Ud fra den kritik vi fik, har vi 

videreudviklet på designet og gjort en del ændringer. Der var ting som skulle forbedres på alle 

sider af vores design, der blev tilføjet nogle ændringer fra det originale design, ændringerne 

gjort er følgende: ”Forfra” har kun én lille hjerne i stedet for fire, “Højre side & Venstre side” 

har en hvid linje i midten for at gøre det mere tydeligt at der står RUC og “Bagsiden” har fået 

et nyt design som minder lidt om siderne, så det ikke er blankt. En anden ændring er at i stedet 

for det en illustration, kan det nye design printes og samles til en mini model. 

 
Figur 7: model af visuelt design version 2. 

Den nye visuelle del version 2 kan findes i bilag 4, og på figur 7 kan ses mini modellen foldet. 

Modellen af skraldespanden er skaleret til at være 1:10 af den originale skraldespand, som er 

den sorte skraldespand på RUC, som kan ses på figur 3. Vi valgte at lave den sorte 

skraldespand frem for den grå, da der var langt flere sorte skraldespande sat op. Modellen 

blev lavet til at bedre kunne se og forstå det visuelle design vi udarbejdede. 
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Proces 4: Test 
Efter at havde udarbejdet de tekniske komponenter og en ny visuel del, skal vi teste begge 

dele. Først vil der blive testet om de tekniske komponenter virker som de skal på en 

skraldespand, og set på de resultater vi får. Derefter tester vi igen vores nye visuelle design 

på fem nye testpersoner, for at få ny feedback på det. Begge test bliver gjort for at sikre at 

hvad vi har lavet eller rettet virker, og ud fra resultaterne kan vi konkludere dette. 

For at teste de tekniske komponenter gik vi ud til forskellige skraldespande på RUC’s område, 

og indsatte vores sensor i dem, for at se om den kunne opfange hvor meget indhold der var i 

dem. Testen af vores sensor blev udført ved at sætte komponenterne på et træbræt, som vi 

monterede magneter på. Dette gjorde det muligt at indsætte sensoren i skraldespandene, da 

skraldespandene på RUC er lavet af metal. Til testning af vores sensor gjorde vi brug af fire 

skraldespande; de samme vi dokumenterede placering på i figur 1, og har derfor givet dem 

det samme navn i denne test. 

 
Figur 7: Test af prototypens tekniske komponent del, på skraldespande 12,14,15 & 16. 

Som kan ses på figur 7, var der ved skraldespand nr. 16 ikke meget skrald i den, derfor blev 

ingen lyset aktiveret, da minimumskrav er på 60 cm afstand før det første lys starter. Ved 

skraldespand 15 var der mere i, som resulterede i at der blev lyst 3 lys op på striben. Ved 

skraldespand 12 blev der lyst 7 lys op, et resultat der gav mening, da skraldespanden var 

næsten fuld. Til sidst målte vi skraldespand 14, som lyste 8 lys op på striben. Ud fra denne 

tests, kan vi konkludere at resultaterne fra sensoren fungerer som vi planlagde. 

For at teste vores nye visuelle design af skraldespanden, brugte vi samme test metode som i 

Sprint. Vi fandt fem nye testpersoner og startede vores test, dog fik vi denne gang svar, som 

pegede på nogle helt nye ting, som ikke optrådte i første test vi lavede. En ting som gik igen, 

var at testpersonerne mente at de ikke ville se at det var en skraldespand på afstand. Nogle 

mente at grunden var farven, da de forbinder farven grøn mere med skraldespande, i 

modsætning til den valgte farve lilla. På trods af denne kritik, nævnte alle testpersonerne at 

farven lilla gjorde skraldespanden mere iøjnefaldende og drev dem ind til at undersøge hvad 

det var. Så selv om kritikken peger på at man ikke ville vide det var en skraldespand på afstand 

på grund af farven lilla, var farven stadig med til at skabe opmærksomhed og drive folk over. 

En anden ting som blev nævnt, var at testpersonerne var glade for der ikke var nogen låge på 

skraldespanden, en mulighed vi i gruppen havde snakket om at tilføje for at undgå dyr i 

skraldespanden. Testpersonerne udtalte sig om at et låg der skulle åbnes, gav dem mindre 

lyst til at røre skraldespand og de var glade for at model ikke havde dette. Ud fra kritikken har 
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vi lidt at arbejde videre på, men de ting som blev rettet fra sidste test, blev der ikke bidt mærke 

i, så vores nye rettelser har haft en indflydelse, da de ikke bliver opdaget. 

Ud fra den kritik vi fik fra den nye test gruppe, har vi nogle dele som kunne forbedres. Vi 

diskuterede i gruppen hvad vi skulle gøre med problemet at vores skraldespand ikke ligner en 

skraldespand, blandt andet diskuterede vi farven og besluttede os for at holde på den lilla 

farve. Vi har dog ændret designet lidt for at prøve at hjælpe, ved at formindske vores visuelle 

design på siderne af skraldespanden. Desuden har vi givet toppen og bunden et mellemrum 

fra det visuelle design, så det sorte på den originale skraldespand kan ses mere, så det kan 

se ud som om det visuelle design er en plakat på skraldespanden. Håbet ved denne ændring 

er at man nemmere vil kunne se det er en skraldespand, men stadig ikke fjerne det som gør 

den iøjnefaldende. Ændringerne gjort på det visuelle design kan findes i bilag 5. 

Proces 5: Trin modellen trin 1, indre mekanismer og processer 
Årsagen til at vi valgte at gøre brug af dette trin, frem for de andre muligheder der gives af 

modellen, er at vi mente at trin 1 ville være bedre til at redegøre for vores prototype af de 

tekniske komponenter, og de funktioner vi arbejde efter. Det ville altså give en bedre forståelse 

for hvordan de forskellige komponenter interagerer med hinanden, samt hvad det gør med de 

informationer den samler. 

Den sensor vi har bygget, er baseret på en Arduino Uno og den fungerer ved at en ultrasonisk 

lyd bliver afgivet af sensor komponenter, hvorefter ekkoet, som er dannet af lyden, bliver 

reflekteret tilbage. Ekkoet bliver opfanget og målt af sensoren hvert halve sekund, da vi mente 

at den tid var acceptabel for vores test. Efter de resultater, der bliver fundet, sendes til en 

Arduino Uno, som sender resultaterne videre til en LED lys stribe, som kan aktivere 

individuelle lys ud fra de parametre vi har sat i programmeringen. 

 
Figur 8: Model for komponenters interaktion med hinanden. 

Vi kan opstille en model for funktionaliteten af sensoren, som kan ses på figur 8. Denne model 

viser hvordan skraldespandens indhold måles, og derefter hvordan sensoren reagerer på 

resultatet, samt lysets funktion. Den viser blandt andet også hvad den skal gøre, hvis 

målingerne er over eller under 60 cm. Ved “Lyd sensor checker afstanden i skraldespanden & 

Angiver længde” går pilene i ring – det er fordi denne proces sker hver halvt sekund, da 

sensoren hele tiden tjekker afstanden i skraldespanden. 

 
Figur 9: Model for NeoPixels strippens funktion. 
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For at forklare hvordan NeoPixels virker kan modellen på figur 9 hjælpe. Efter sensoren har 

bearbejdet målingen, aktiverer den det antal lys, som passer ud fra de parametre vi har 

programmeret. De parametre er at den vil starter ved 60 cm, hvorefter 1 lys for hvert 5 cm 

interval aktiveres, indtil den når til 15 cm afstand hvor alle lys tændes. 

Kode for sensor komponent 
For at udvikle en sensor, der kan opfange en skraldespands indhold, har vi valgt at udarbejde 

en komponent, som består af adskillige fysiske dele. Disse dele sammensættes derefter ved 

brug af programmering. Det første der vil redegøres for er de funktioner, der vil blive brugt, 

samt de vedhængende komponenter de er bygget omkring. Derefter vil de funktioner, som 

bliver brugt til at aktivere sensoren blive forklaret. Til sidst vil der blive forklaret hvordan 

sensorens data kan bruges med hensyn til en visuel indikator i form at en lysstribe. 

Selve koden er blevet udviklet i et program kaldet Arduino, og det er blevet lavet i forbindelse 

med en specifikt fysisk komponent, som koden er bygget op omkring. Koden blev udarbejdet 

ved brug af forskellige guides ((Case, 2013) (Robocircuits, 2019)) og vejledning fra Fablab 

vejlederen Nikolaj Møbius. Gennem forklaringen vil der være udklip af koden, ved den del der 

bliver forklaret. 

  
Det første som skal gøres i koden, er at inddrage NeoPixel kode biblioteket, eftersom de 

funktioner, som kræves af lysstriben, ikke inkluderes som standard for Arduino. Der bliver 

defineret antallet af lys som “10”, mens den pin på Arduino brættet som lysets ledning 

indsættes er defineret som “6”. 

 
I denne kode bliver de pins som bruges til “outputtet” og “inputtet” af lyd sensoren defineret. 

 
Til start startes transmission af “serial” data fra sensoren, samt initiation af “NeoPixels”. 

Desuden er “lys” og “lysSluk” indsat for at teste om selve lyset fungerer ved at tænde og slukke 

det. 
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For at aktivere lyset er disse 2 funktioner stillet op. “Void lys” fungerer ved at de individuelle 

lys bliver talt fra “0 til 10”, hvor “0” er det første lys og “10” ekskluderes. Funktionen tager 

derefter disse “10 lys” og sætter deres farve til rød, da den bruger “RGB (rød, grøn, blå)” farve 

hjulet. Den næste funktion “lysSluk” gør det samme, men den sætter lysene til “0” i alle farver 

for at slukke dem. Disse funktioner kan bruges senere i koden til at aktivere specifikke lys. 

 
Med hensyn til aktivering af individuelle lys er denne funktion sat op. Den tager det antal lys 

vi gerne vil have tændt, “int N”, ved at tælle alle lysene, “int i”. Som eksempel; hvis antallet af 

lys der skal tændes er 5, så vil den tælle op til 5 og sætte dem til rød farve, mens resten 

slukkes. Til sidst aktiverer “pixels.show” lyset. 

 
For at udregne hvad afstanden er i centimeter bliver denne kode del sat op, hvor lydens 

hastighed i “mikrosekunder per cm” bruges, samt den mængde tid det tog for lyd sensoren. 

Denne kode er ikke nødvendig for at få sensoren til at virke, men den gør resultaterne mere 

forståelige. 
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Til at starte sensoren og indsamle resultater fra den, er variablerne “duration” og “cm” sat op. 

Disse to vil blive brugt senere i beregninger af resultater. Sensoren fungerer ved at den 

udsender en lyd puls, først på “2” mikrosekunder og derefter på “5” mikrosekunder. 

 
Efter input er samlet bliver det ekko, der springer tilbage fanget og derefter omdannet til “cm”. 

 
For at udskrive resultaterne er følgende sat op, hvor resultatet skrives hvert “0.5 sekunder” 

som ”x cm”. 

 
Denne “map” funktion er opstillet til at bruge vores NeoPixel lys, ved at tage målingen og 

derefter bruge en parameter som er sat op til at være “10-60 cm”, som omdannes til værdi for 

hvilke lys som skal tændes, altså fra “lys 10 til 0”. Hvis cm målt er 15 cm bliver alle lys tændt. 

 
Derefter bruges denne “if kode” for at forhindre at lys aktiveres når målinger er over “60 cm”. 

 
Som slut bruges “lysN” funktionen sat op tidligere til at aktivere det antal lys “n”, som er blevet 

regnet ud i “map” funktionen. 
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Denne kode er samlet set i stand til at bruge lydsensoren til at finde resultater, omregne disse 

resultater til cm og derefter bruge dem til at definere hvilke lys skal tændes. Den fulde opsatte 

kode kan findes i bilag 6. 

Præsentation af produkt 
Vores løsninger til at optimere skraldespandene på RUC’s udendørs areal, så folk er mere 

motiverede til at bruge dem, er at kombinere de to prototyper, for at optimere den sorte 

skraldespand til et samlet produkt. Ved at kombinere disse dele kan vi opstille en model for 

hvordan vores færdige produkt kunne se ud. Modellen kan ses på figur 10 og kan findes i 

større format i bilag 7. På modellen er der også angivet højde, længe og bredde for at kunne 

bedre give en fornemmelse af størrelsen på produktet. 

 
Figur 10: Model af færdigt produkt 

Vores produkt vil have samme form og facon som de allerede eksisterende sorte 

skraldespande sat op på RUC’s grund. Forskellen ved vores produkt er at det har et helt nyt 

visuelt design, og selv vil kunne fortælle hvor fyldt skraldespanden er. De visuelle designs på 

skraldespanden er lavet til at være iøjnefaldende, men samtidig have et design som giver 

mening på et universitet, ved at have lavet et mønster af RUC’s logo på ”Højre side, Bagside 

& Venstre side”. På afstand kan mønstret ligne tal, som fx et ottetal eller et nul, men tættere 

på kan man se at det er forkortelsen for Roskilde Universitet. ”Forside” af skraldespanden har 

ikke det samme design som de andre sider, i stedet har det en tekstboks og illustrationer. 

Teksten er lavet til at motivere læseren til at bruge skraldespanden, og teksten stiller ikke 

regler for at folk skal smide deres skrald i den, men motiverer dem i stedet til at smide skrald 

i, for at bevise man har en stor hjerne, frem for en lille hjerne, et koncept som illustreres på 

forsiden. ”Top oppefra & bund” har ikke fået nogle ændringer, da fokus har ligget på siderne 

af produktet. Toppen og bunden er blevet slået sammen på modellen, da de var helt ens 

tegnet. 

Den anden ting som gør vores produkt anderledes, er at den selv kan angive hvor fyldt den er 

ved hjælp af en sensor. Denne del kan nemt fjernes og tages ud af skraldespanden, da den 

er sat fast ved hjælp af magneter. I ”Top nedefra” kan man se komponenter i midten, der måler 
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og udarbejder information om hvor fyldt skraldespanden er. Dette bliver gjort ved at en lyd 

sensor tjekker afstanden i skraldespanden, som derefter sender information videre gennem 

den blå ledning ind til en Arduino. Informationen om afstanden bliver bearbejdet og sendt 

igennem den gule ledning til LED båndene, som kan ses på ”Højre side & Venstre side”, og 

ud fra den afstand sensoren opfanger vil LED båndene lyse op. Hvis skraldespanden er tom, 

vil ingen lys være tændt, men hvis den er halvt fuld, vil halvdelen af lysene være tændt. Alle 

disse komponenter bliver drevet af et batteri som er sat til Arduinoen, som er sammensat med 

en rød ledning. 
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Kapitel 4: Vurdering 
Analyse og vurdering 
Produktet er en optimering af de sorte skraldespande på RUC’s grund. Vores produkt består 

af to dele; en sensor og et visuelt design. Vi vil starte med at præsentere de to dele af 

produktet, derefter undersøger vi om vores produkt overholder kravene om affaldssystemer 

(Bygningsreglementet.dk, 2020), og efter det undersøges der om det har lykkedes os at 

motivere folk med vores produkt og afsluttes med en afrunding. 

Sensor delen vil gøre det nemmere at tømme skraldespande, da det vil give et mere akkurat 

blik på indholdet af skraldespanden, da det kan være svært at se om skraldespande er fulde. 

Det visuelle design er opmærksomhedsfængende og vil som resultat få folk til at undersøge 

den, samt smide deres affald i den. Samlet giver disse dele et produkt som kan bearbejde 

vores problemstilling ud fra vinklerne omkring synlighed samt tømning af skraldespande, to 

problemer som vi kom frem til i vores Cognitive mapping. 

Da vi har optimeret en skraldespand, er det vigtig at den nye skraldespand stadig overholder 

reglerne om affaldssystemer. Som nævnt i arbejdsspørgsmål 2, er det paragrafferne §§ 63-65 

af affaldssystemer, som har fokus på de udendørs skraldespande. Paragrafferne § 63 

omhandler at brugere i bygninger/udendørs areal, skal have mulighed for at afskaffe deres 

affald, da placering af skraldespande ikke er ændret på grunden, overholder vi dette krav. 

Paragraf § 64 omhandler at affald skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt i/ved 

bygninger, ved design, udførelse, drift, og vedligehold af affaldssystemer skal der være 

hensyn til at der ikke opstår risiko for personlig sundhed eller komfortmæssige gener, samt 

mulighed for kildesortering, og der bør ikke ske unødigt forbrug af energi. Her overholder vores 

produkt desværre ikke alle krav – da vores sensor drives af strøm, kan man argumentere at 

det er unødig energi, da produktet kan virke uden sensoren. Vores produkt giver ikke mulighed 

for at sortere affald, men paragraffen siger at det skal være muligt at gøre det på grunden. 

RUC giver allerede muligheder for at sortere i opstillede affaldscontainere, så vores produkt 

kan undvære dette krav. I forhold til resten af kravene om personers sundhed og 

komfortmæssige gener, følger vores produkt kravene, da vores sensorsystem ikke støjer, 

samt kan fjernes fra skraldespanden ved rengøring. Sidste paragraf § 65 omhandler at 

affaldssystemet skal kunne benyttes ved egen hjælp, dette krav overholder vores produkt og 

hjælper endda til, da det ved munding af skraldespanden er en pil, som peger ind i 

skraldespanden, som guider hvor affaldet skal smides ind. 

Nudging fungerer ved at folk påvirkes gennem diskrete metoder, regelmæssigt bruges der 

positiv indflydelse i stedet for negativitet, et princip som vi har fulgt ved udvikling af vores 

visuelle design. Her bruger vi en kort joke til at motivere folk til at smide deres skrald i for at 

bevise de har en ”big brain” og for at undgå at være en ”small brain”, altså mindre intelligente. 

En mindre effektiv måde ville være at skrive ”Du må ikke smide skrald på jorden!”, da dette 

sætter regler for folk i stedet for at motivere dem til at smide skraldet i skraldespanden. De 

farver og mønstre vi brugte var også i stand til at få opmærksomheden af test grupperne, de 

mente at den tekst vi fik skrevet, var sjov og som resultat af disse responser kan vi sige vi har 

opnået at skabe motivation ved brug af vores design gennem nudging. 

Hovedsageligt overholder vores produkt de fleste krav om affaldssystemer, med undtagelse 

på unødigt forbrug af energi. Man kan argumentere for og imod at vores sensor er unødig, da 

den kan fortælle hvornår skraldespanden er fuld, men samtidig bruger strøm ved at gøre dette. 
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Det har lykkedes vores produkt at motivere folk og være iøjnefaldende, da vi blandt andet har 

brugt nudging i form af positiv indflydelse over negativ regel stilling, og produktet er også 

blevet testet, hvor vi fik svar tilbage at vores effekt af brug af nudging virkede. 

Diskussion 
For muligheder til hvordan produktet kan evalueres, kan vi kigge nærmere på det visuelle 

design, og hvad testpersonerne sagde om det. På grund af tidskrav fik vi ikke opbygget et 

samlet produkt, men blev i stedet nødt til at fokusere på de primære krav, som var selve 

sensoren samt et visuelt design af hvad vi havde tænkt at bygge til slut. 

Et andet felt som kan være værd at diskutere er det visuelle design og de andre muligheder 

som vi fik omkring det. Da vi designede vores koncept, brugte vi farven lilla, da vi mente at 

denne farve stod mest ud i forhold til RUC, og derfor gjorde den optimal. Dog mente vores 

testpersoner at denne farve ikke reflekterede at vores produkt var en skraldespand, men til 

gengæld gjorde det dem nysgerrige, hvilket kunne være et lige så godt resultat. En anden 

mulig farve givet af testpersonerne var grøn; en farve som ofte forbindes med genbrug, dog 

ville denne farve ikke stå i så meget kontrast som sammenlignet med lilla, og vi valgte derfor 

at fortsætte med lilla som resultat. Hvis projektet videreudvikles, kunne det være muligt at 

evaluere andre farve muligheder, samt teste dem med hensyn til synlighed i forhold til RUC’s 

omgivelser. 

En relevant stilling for projekt kunne være affaldssortering, da vi havde fokus på 

skraldespande og ikke selve skraldet, valgte vi ikke at have fokus på dette i vores design. Da 

affaldssortering er sat i større fokus i samfundet i dag, kunne det være værd at inddrage i 

videreudvikling, da en del plast og andre genbrugelige materialer er i hverdagsgenstande. 

F.eks. 

“For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi 

energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater 

i 14 dage.” (Miljøministeriet). 

Da RUC er et universitet som er miljøbevidst, kunne affaldssortering være en relevant 

optimerings mulighed. 

En større mulighed for videreudvikling af produkt kan være inden for de data der indsamles af 

sensoren, da vi originalt havde overvejet at opstille en digital platform, hvori indholdet af 

individuelle skraldespande kunne ses. Efter overvejelse brugte vi dog kun lyssensoren. Denne 

digitale platform ville som koncept fungere ved at sensoren afsender resultater direkte til 

platformen, hvorefter der bedømmes om skraldespandene skal tømmes. En mulighed vi 

mente var meget bedre end den nuværende ordning på RUC, hvori en person kigger på 

indhold manuelt ved hver skraldespand, da den tid som bruges på at kigge alle skraldespande 

igennem kunne bruges på andet rengøringsarbejde. 

Omend der er adskillige muligheder for hvordan vi kunne gøre ting bedre, har vi stadig opnået 

at lave et funktionelt produkt som vil kunne opbygges og implementeres. Vores nuværende 

produkt lever op til de forventninger, som vi har om funktionalitet med hensyn til måling af 

indhold, og vores testgruppe har bekræftet ideen vi havde omkring brug af farver for at skabe 

opmærksomhed. De førnævnte muligheder kunne være interessante at arbejde med i 

fremtidige projekter, men vi prioriterede de primære basiskrav for projektet. 
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Kapitel 5: Konklusion 

Konklusion 
I vores projekt har vi undersøgt hvordan man kunne forbedre skraldespandssituationen på 

Roskilde universitet. Dette har vi gjort ved at have lavet en problemformulering, som lyder 

“Hvordan kan man optimere skraldespande på RUC’s udendørs grund så folk bliver mere 

motiveret til at bruge dem?”. Ud fra denne problemformulering har vi udarbejdet 

arbejdsspørgsmål og udvalgt vores dimensionsforankringer, design & konstruktion, og 

teknologiske systemer & artefakter. Ud fra dimensionerne udvalgte vi relevante metoder og 

teori til at hjælpe med at besvare vores problemformulering, som vi brugte i vores empiri-del, 

samt design & konstruktion metode del, til at indsamle information. Ud fra den indsamlede 

information startede vi på et produkt, som kunne løse vores problemstilling. Vores produkt 

bestod af to dele; en teknisk komponent del med brug af sensor til at måle indholdet i en 

skraldespand, samt en visuel del om at være mere iøjnefaldende og motivere brugere. Begge 

disse dele er blevet testet, ud fra fysiske test på skraldespande og test med testpersoner. Efter 

udvikling af produktet analyserede og vurderede vi om produkt løste vores problemstilling, 

samt diskuterede hvad kunne være gjort anderledes med produktet. 

 

Ud fra resultaterne kan vi konkludere at vi har optimeret en af skraldespandene på RUC’s 

udendørsareal, ved at gøre den mere iøjnefaldende og motivere brugeren til at bruge 

skraldespanden, som resultat af den visuelle del. Derudover forsikrer de tekniske 

komponenter om at skraldespanden ikke er fyldt, for at undgå at folk går op til en fyldt 

skraldespand og smider deres affald på jorden. Så det har lykkedes os at komme på en måde 

at optimere skraldespandene på RUC’s udendørsareal, som gør at folk bliver mere motiveret 

til at bruge dem. Vi håber at vores løsning vil kunne gavne RUC og hjælpe med at holde 

grunden ren for alle der bruger området. 
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