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Abstract  

  

This paper seeks to unfold and understand the reasons behind people’s behavior regarding discarded 

cigarette buds in the environment and aims to provide a suggestive solution to this problem. Through 

studies, surveys, and interviews this paper uncovers the theory and methodology behind people’s 

behavior and actions when discarding cigarette butts. These insights are gathered to get a clear 

understanding of how a system for behavioral economics with an economic incentive could be developed. 

Furthermore, this paper seeks to analyze and discuss the possible barriers regarding implementing this 

kind of system and conclude whether the solution would be viable to implement in a real-life scenario. 

Through working with designing this system. It became clear that there were many social factors, norms 

and standards related to people discarding cigarette butts. Therefore, it was important to take these 

issues into consideration when designing the product and prototype.  

This paper does not work with incentives and barriers among stakeholders and develops no strategies for 

engaging key organizations, people or companies. 
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Indledning  
 

Cigaretskod er noget af det skrald, man oftest støder på, når man bevæger sig ud i miljøet. Ses der på 

optællingen foretaget af Hold Danmark Rent af henkastet affald i miljøet, udgør cigaretskod i 2020 67% 

på landsplan og er dermed det affald der smides allermest af pr. stk. (Hold Danmark Rent, 2020, s.12). 

Nuværende almindelige cigaretter indeholder skadelige stoffer og ikke mindst mikroplast som ikke 

nedbrydes i naturen. Der er altså brug for holdbare løsninger til at reducere denne skadelige 

miljøpåvirkning. Det er derfor relevant at undersøge mulige løsninger for at reducere problemet med 

forurening fra cigaretskod i miljøet. 

Der findes flere rapporter som afdækker rygeres adfærd omkring henkastning af cigaretskod og massevis 

af kampagner, der har haft til formål at påvirke rygeres adfærd i forhold til ikke at smide cigaretskod i 

miljøet. Få har vist sig af have den fornødne effekt. Denne opgave søger derfor at afdække muligheder for 

at påvirke og ændre denne adfærd ved brug af et økonomisk incitament. 

Denne rapport søger at reducere omfanget af henkastede cigaretskod i miljøet ved brug af adfærds design 

i form af en pantautomat, som skal kunne udbetale en økonomisk gevinst når cigaretskod puttes i den. 

Businesscasen ved denne betalingsmodel er at reducere noget af kommunernes økonomiske byrde til 

oprydning og afskaffelse af cigaretskod samtidig med, at miljøet bliver renere og mere attraktiv for 

borgerne at færdes i. 

Undervejs i rapporten undersøges hvilke tiltag Roskilde- og Københavns Kommune anvender for at løse 

problemet omkring henkastningen af cigaretskod i byerne. Der analyseres og undersøges de data som er 

indsamlet fra begge kommuner i forhold til kortlægning af henkastet affald, og hermed uddybes viden 

yderligere gennem dybdegående interview med administrerende direktør for Hold Danmark Rent.  

Projektgruppen indsamler desuden selv empiri gennem besvarelser af Voxpop omkring tilfældige 

personers holdninger til henkastning af cigaretskod, pantsystemer og økonomiske incitamenter. Dette 

giver projektet et stærkt fundament og relevant viden omkring rygeres og ikke-rygeres holdning, og 

hvordan ubevidste handlinger fører til en for miljøet uhensigtsmæssig adfærd og en økonomisk byrde for 

kommunerne. Det belyses yderligere i forhold til hvilke tiltag der kan bruges i kampen for at reducere den 

uhensigtsmæssige adfærd og der diskuteres mulige afgrænsninger og barriere i forhold til at 

implementere et muligt pantsystem for cigaretskod. 
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Afslutningsvist konkluderes der på rapportens overordnede problemstilling og derefter perspektiveres 

der til mulige fremtidige tiltag. 

Rapporten ønsker ikke at beskæftige sig med en dybdegående aktøranalyse af nøglepersoner, grupper, 

firmaer og organisationer. Det er relevant for projektet, så det er blevet berørt på overfladen. Herudover 

undersøges alternativer til det almindelige cigaretskod. 

 

Projektgruppen har valgt at afgrænse emnefeltet i rapporten til de miljø- og adfærdsmæssige aspekter i 

forhold til henkastning af cigaretskod i miljøet. Fokus vil derfor ligge udelukkende på miljø og samfund. 

Der vil derfor blive dykket ned, og fokuseret på de konsekvenser cigaretskod har på miljøet når de bliver 

efterladt eller smidt, samt hvilken adfærd og teori der ligger bag. Ydermere vil projektgruppen på 

baggrund af adfærdsdesign/adfærdsteori have fokus på det økonomiske incitament, som gruppen mener 

er nødvendig for at ændre folks adfærd i forhold til henkastning af cigaretskod. Rapporten vil derfor 

igennem empiriske kvantitative og kvalitative undersøgelser gøre rede for dette. Kvalitativt i form af 

interviews med borgere og Benny Steen Rasmussen administrerende direktør i Hold Danmark rent.  

På baggrund af de valg gruppen har truffet i forhold til afgrænsningen af rapporten, vil der derfor også 

være nogle fravalg af perspektiver/arbejdsvinkler omkring cigaretskod. Fokus vil ikke være, på selve 

cigarettens sundhedsskadelige påvirkning af kroppen for dem der ryger. Yderligere har gruppen valgt ikke 

at fokusere på økonomiske incitamenter hos virksomheder, i forbindelse med en eventuel 

implementering af et cigaretskod pantsystem og i den sammenhæng heller ikke på genanvendelse af 

cigaretskod. 

Det skal nævnes, at alle ovenstående problemstillinger er relevante emner/problemstillinger at tage fat 

på og undersøge, når man taler om cigaretter og deres skadelige påvirkninger, men gruppen ønsker i 

denne rapport at holde fokus på den menneskelige adfærd i forhold til det økonomisk incitament, samt 

cigaretskods påvirkning på miljøet. 

 

Motivation 
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Projektgruppen har fra begyndelsen haft stor lyst til, og fokus på, at skabe en positiv ændring i den verden 

vi lever i. Problemet med cigaretskod, der ikke bliver smidt i skraldespande, er utroligt stort, og bliver kun 

værre, og derfor påvirker det os alle sammen på den ene eller anden måde. 

Der skabes store konsekvenser for miljøet ved ikke at skille sig korrekt af med sit cigaretskod, og derfor 

har der fra start af været en stor motivation for at finde en løsning. Dette afspejles tydeligt i det 

løsningsorienterede fokus der er i rapporten. 

Derudover bliver der betalt store beløb årligt til oprydning af miljøet, som bliver betalt af vores fælles 

skattepenge. Disse penge kunne prioriteres bedre end på opsamling af cigaretskod, og derfor er der også 

et ønske om at skabe økonomisk bæredygtigt alternativ til det nuværende renhold. 

 

Problemfelt 
 

Rapporten vil i problemfeltet både afdække de problemstillinger der opleves i samfundet og på individuelt 

plan i forhold til brug af tobak og ikke mindst håndtering af affaldsproduktet af rygning i form af 

cigaretskod. Dernæst vil emnet blive belyst fra et historisk-, samfundsmæssigt- og miljømæssigt-

perspektiv. Udover ovennævnte elementer vil der også være et fokus på adfærdsregulering blandt 

befolkningen i forhold til udsmidning af cigaretskod. Der redegøres for de designteorier gruppen har valgt 

at inddrage og anvende i rapporten. Gruppen vil derfor med inddragelse af forskellige teorier og metoder, 

undersøge muligheden for at udvikle et design der kan give et økonomisk incitament for den enkelte ryger 

til at smide sine cigaretskod i en pantautomat, fremfor at smide dem i miljøet.  

Ligeledes kan eksisterende viden anvendes fra det allerede etablerede pantsystem på dåser/flasker, som 

eksisterer i Danmark og dermed underbygge vores teori om, at det økonomiske incitament netop er helt 

afgørende for at skabe den nødvendige adfærdsændring. Der vil derudover kort blive belyst, hvilke tiltag 

der er blevet anvendt i kampagner for netop opsamling af cigaretskod, og hvorfor disse desværre ikke 

indtil nu har haft den nødvendige effekt med henblik på at løse miljøproblemet. 

 
Historisk perspektiv 
 
Kigges der 100 år tilbage var det her cigaretten virkelig gjorde sit store indtog. Under Første Verdens Krig 

brugte soldaterne cigaretterne som en form for pusterum fra det kaos, det er at være i krig. Nikotinen 
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fungerede som et afslappende rusmiddel for soldaterne, og blev derfor hurtigt en del af deres faste 

sortiment på slagmarken (DR, 2021). 

Under krigen var det i Danmark vanskeligt at skaffe tobak grundet rationeringer og fordi produktionen 

ikke kunne følge med. Selvom dette var tilfældet, var over halvdelen af voksne i Danmark rygere, og denne 

tendens var stadig stigende i 1940erne. Tobakken fungerede såvel også som en reel valuta til at handle 

andre varer med, skulle der opstå pengenød (DR, 2021). 

Som årene passerede både 1. og 2. verdenskrig steg populariteten, og efterspørgslen på cigaretter 

voksede. Tobaksfirmaerne brugte reklamefilm til at markedsføre og promovere deres produkt. Det 

resulterede i, at cigaretten blev kultiveret og glorificeret for den almene ryger (DR, 2021). 

Tobaksfirmaer som Prince, Cecil og Kings forstod altså at markedsføre deres cigaretter på forskellig vis til 

forskellige målgrupper i samfundet, hvilke øgede forbruget yderligere. 

I 1970 var rygning af cigaretter på sit allerhøjeste, hele 60% af den voksne befolkning i Danmark røg til 

dagligt. Generelt skal det siges at cigaretten globalt fik udbredt succes. Rock kulturen og jazzens indtog 

med store musik ikoner, som Jimmy Hendrix og danske Gasolin var med til at kultivere og promovere 

cigaretten ud til endnu flere forbrugere. (DR, 2021) 

Kigges der over Atlanten til USA oplyses det, at i løbet af de sidste 50 år har 99 % af rygere skiftet fra på 

anden vis at ryge tobak til stort set udelukkende at ryge almindelige cigaretter (Novotny, T., et al.  2009). 

Samtidig med at det herhjemme i Danmark var anset blandt befolkningen som værende normalt, hvis der 

blev røget på diverse indendørs arealer såsom restauranter, institutioner og i offentlig transport. Alt dette 

må formodes at have bidraget til, at cigaretten blev normaliseret blandt befolkningen og brugt hyppigt i 

hverdagen. Da året ramte 1980 begyndte sundhedsdebatten omkring cigaretter at fylde noget i den 

offentlige debat. Man begyndte at stille spørgsmålstegn ved de sundhedsskadelige elementer af rygning, 

og var nervøs for, om rygning påvirkede kroppen negativt i form af kræft. 10 år senere i 1990 var antallet 

af rygere i Danmark reduceret til 40 % af befolkningen. I 2007 blev rygeloven introduceret, hvilke betød 

at det blev ulovligt at ryge på mange af de indendørs restauranter, cafeer, institutioner m.fl. I 2016 var 

mængden af rygere i Danmark reduceret til 20 % af den voksne befolkning (DR, 2021). 

 

 

Implementering af rygeloven i 2007 
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Rygeloven som blev indført i 2007, som forbød indendørs rygning, havde en gavnlig effekt på at skabe 

røgfrie miljøer, hvor mange tidligere ufrivilligt var passive rygere. Ifølge Finans og Hold Danmark Rent er 

antallet af cigaretskod på gader og stræder steget markant herefter (Gottschalck, A., 2013). Da 

mulighederne for at kunne ryge indendørs på restauranter og cafeer, blev reduceret kraftigt på grund af 

rygeloven, skete der helt naturligt en reduktion i antallet af cigaretskod, der blev indsamlet og smidt ud 

med almindeligt forbrændingsaffald af de pågældende virksomheder. I stedet endte de mange 

cigaretskod nu ude foran cafeer og restauranter, da folk var nødt til at gå ud og ryge, og således skabte 

det en større tendens der ses nu til dags, i forhold til henkastning af cigaretskod på gaden. I USA er man 

ligeledes overbevist om, at der er en sammenhæng med at forbyde rygning indendørs, hvor cigaretskod 

blev opsamlet og smidt ud med almindeligt affald, til at cigaretskod nu skal opsamles i miljøet (Novotny, 

T., et al.  2009).  

 

Problemet med cigaretskod kan ses som et biprodukt af politikernes beslutning om implementering af 

rygeloven 2007. Hold Danmark Rent understreger ligeledes denne pointe i nedenstående citat ”Der er 

ingen tvivl om at mængden af skod i det offentlige rum påvirkes negativt når flere og flere arbejdspladser 

forbyder rygning. Ligesom rygeloven generelt betyder, at flere og flere rygere henvises til at ryge på vejen 

til og fra arbejde” (Hold Danmark Rent, Viden Om Affald, 2021). 

  

Samfunds- og miljømæssigt perspektiv 
 
Cigaretskod er ikke kun et uskønt problem i vores miljø, de indeholder og udleder også giftige stoffer. 

Opsamling af cigaretskod koster utrolig mange penge for kommunerne at fjerne (Gottschalck, A., 2013). 

De bærer altså en høj økonomisk byrde samtidig med, at cigaretskod udleder diverse giftige stoffer, som 

potentielt har helbredsmæssige konsekvenser for dyr, planter og mennesker, som kommer i kontakt med 

dem (Garde, C & Thorsen, A, 2020). Et par konkrete eksempler på hvor hvordan man kan måle, hvor 

miljøskadelige cigaretskod er fx i forhold til plantevækst reduktion, finder man på Anglia Ruskin University 

i England, som har lavet en række forsøg med plantefrø. Der blev lagt cigaretskod ned i to potter med 

henholdsvis græs og kløverfrø samtidig med, at man i to potter ved siden af groede frøene uden 

cigaretskod. I begge eksperimenter kunne forskerne konkludere, at spiring og længde var reduceret med 

25% i forhold til de potter som ikke indeholdte cigaretskod (Garde, C & Thorsen, A, 2020).  
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 Redegørelse for kerneprincipper, teorier og metoder i forhold til adfærdsdesign  

 

Der vil i dette afsnit, blive redegjort for de kerneprincipper der ligger bag de processer og teorier omkring 

adfærdsdesign, som gruppen har valgt i forhold til projektets arbejdsvinkel. Adfærdsdesign og designteori 

er relevant at arbejde med, da gruppen gerne vil analysere og forstå baggrunden for, hvorfor der sker en 

uhensigtsmæssig adfærd som henkastning af cigaretskod i miljøet. Gruppen er netop interesseret i at 

udvikle et design baseret på at fremme en bestemt ønsket adfærd. 

Når projektgruppen arbejder med adfærdsteori i forhold til at reducere henkastning af uønsket affald, kan 

man ifølge Miljøstyrelsen grundlæggende dele metoderne op i to grupper. Tiltag der virker ved at gøre 

det lettere og belønne den ønskede adfærd: 

Det ene tiltag indebærer eksempelvis at arbejde med placering af skraldespande, tage affaldet med sig i 

lommen m.m. 

Det andet tiltag indebærer, at det skal være sværere at udvise den uønskede adfærd, som f.eks. en følelse 

af at blive overvåget, der trigger social acceptabel adfærd, bøder for at smide affald, viden om ofrene for 

ens handlinger med mere (Miljø- og fødevareministeriet, 2020a s. 51). 

I Miljøstyrelsens-rapport omkring henkastning af affald i Norden kommer de ind på et vigtigt element, 

som drejer sig om konteksten omkring henkastningen af affald. De mener, det er situationsbestemt, 

hvorvidt affalds henkastning kan være acceptabelt, og derfor visse steder kan fordre til mere henkastet 

affald end andre f.eks. når der er mere beskidt. De underbygger den adfærdsteoretiske tese om, at det 

skal være nemt at afskaffe sit affald korrekt, og at det ikke må ”koste” for meget/være for besværligt 

(Miljø- og fødevareministeriet, 2020a s.53). 

 

Forskningsspørgsmål  
 

Rapportens forskningsspørgsmål er som følgende:  

 

Hvordan kan man skabe et design, der giver incitament til, at cigaretskod ikke ender i miljøet?  
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For at besvare forskningsspørgsmålet så er rapporten struktureret med henblik på at besvare fire 

arbejdsspørgsmål. De er:  

 

a. Hvordan er cigaretskod i miljø et problem?  

Rapportens forskningsspørgsmål er i høj grad løsningsorienteret. Selvom at den ikke har 

sat sig fast på én bestemt løsning, så lægger den op til undersøgelse af 

løsningsmuligheder. For at det giver mening at være løsningsorienteret, så er der først og 

fremmest et behov for at forstå problemets omfang.    

 

b. Hvad gøres der nu for at håndtere problemet? 

Rapporten har ikke til formål at bevise noget som der allerede er bevist. Det er derfor 

blevet fravalgt at undersøge tiltag som allerede er implementeret. Dermed, så er der et 

behov for at undersøge problemstillingens state of the art, så rapporten bygger videre på 

allerede eksisterende forskning og erfaringer. 

 

c. I hvilken grad kan rygere motiveres af et økonomisk incitament? 

Forskningsspørgsmålet lægger op til skabelsen af et design, hvis succes er relativ til 

incitamentets succes. Designet skal være præventivt, så det giver derfor god mening, at 

rapporten beskæftiger sig med at undersøge, hvornår at et incitament er givende nok i 

forhold til dets målgruppe.  

 

d. Hvordan kan man udvikle et velfungerende pantsystem? 

Rapportens ambitioner er, som sagt, løsningsorienteret. Derfor er det relevant, at 

undersøge hvordan en sådan løsning kan designes og konstrueres på en måde, så at den 

får succes med dens formål.  
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Semesterbindingen 
 

Design og Konstruktion  
 

Vi har bundet vores projekt op på Design og Konstruktions pensummet ved at bruge den lærde teori og 

metode fra undervisningen heraf et fokus på brugen af prototyper for at skabe et design. Rapporten gør 

desuden brug af metoderne CCM og Storyboard. 

Overordnet set er metoder og teori fra Design og Konstruktion altså brugt til at evaluere og skabe designs 

i forbindelse med udviklingen af SkodPants pantautomat. Kurset har lært os at arbejde iterativt og 

løsningsorienteret igennem en designproces for at sikre et vellykket og funktionel design. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
 

Kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund har bidraget til projektet med teoretisk viden om etik og 

moral, i forbindelse med mulige konsekvenser af et produkt. Faget har desuden bidraget med en metodisk 

tilgang til udviklingen og udførelsen af et interview. 

 

Teknologiske Systemer og Artefakter 
 

Vi har igennem kurset TSA lært at tilknytte faglige termer til vores prototype igennem læring om modeller. 

Faget har desuden bidraget med teknologiske analyserende tankegange, som er blevet benyttet i 

perspektiveringen. Faget har også lært os at arbejde med Diffusion of Innovation, som er brugt igennem 

rapporten. 

 

 

Begrebsforklaring 
 

Adfærdsdesign   
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Et design der er udviklet med et ønske om at fremme en bestemt adfærd hos forbrugeren.  

 

Almindelige Cigaretter  

Den vanlige cigaret bestående af filter, tobak indkapslet i papir. 

CCM  

Forkortelse for Colored Cognitive Mapping, en generativ design metode, som der har til formål at 

belyse de underliggende elementer til ens problemstilling. 

 

Engangsemballage  

Emballage som kan benyttes en gang, hvorefter det omsmeltes til ny engangsemballage. 

 

Forskningsspørgsmål 

Rapportens overordnede undersøgelsesspørgsmål 

Genbrugsemballage  

Emballage som kan benyttes flere gange uden omsmeltning.  

HDR 

Forkortelse for Hold Danmark Rent. 

 

/KL.7 

Et konsulenthus der har udarbejdet en rapport for Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning. 

   

KK  

Forkortelse for Københavns Kommune. 

 

Miljø   

De ydre forhold som mennesker, dyr og planter lever i, og påvirkes af, altså ude arealer i by og fri 

natur.  

Nudging 
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Begrebet dækker over opfordringer, der primært handler om at have en påvirkning og ændring 

på andres adfærd og valg. 

Problemstilling 

Det overordnede problem som forskningsspørgsmålet forsøger at løse 

Renhold   

Aktivt sørge for at noget holdes rent og frit for affald. 

 

RK  

Forkortelse for Roskilde Kommune. 

 

Skoddeløsning 

En løsning på hvordan du skodder din cigaret. 

 

SkodPant  

Navnet på den løsning der er fundet frem til via projektet, ikke noget ellers eksisterende. 

 

Æstetik   

Noget der kan betegnes som smukt og behageligt for sanserne.  

 

Metode  
 

CCM  

 

CCM (Colored Cognitive Mapping) er en generativ design metode, som der har til formål at belyse de 

underliggende elementer til ens problemstilling. Eftersom at man nu er opmærksom på de underliggende 

elementer, så kan man omskrive ens CCM til at være løsningsorienteret ved at gøre alle problemer til 

løsninger og alle negative symptomer til positive symptomer (Pries-Heje, J., kursusgang 5, 2021). På den 

måde, så har man skabt et facit til hvordan man skal løse ens problemstilling.  
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CCM giver projektet et overblik over hvilke underliggende problemer, der agerer som årsag til 

problemstillingen om cigaretskod, og hvilke symptomer og konsekvenser det heraf har. Projektets fokus 

er overordnet præventivt løsningsorienteret. Selvom at det giver god mening i sammenspil med andre 

metoder, så er det en hindring for CCM, da CCM er problembaseret. Projektets problemstilling er derfor 

blevet omskrevet, når vi arbejder med CCM, til ”Skod ender i det fri” (Bilag 1, CCM, s.2), i stedet for: 

”Hvordan kan man skabe et pantsystem der giver incitament til, at cigaretskod billigt bliver fjernet fra 

miljøet?” fra vores problemformulering. Det at cigaretskod ender i det fri, er nemlig det grundlæggende 

problem, som projektet stræber efter at løse. 

Da CCM’s første fase om at belyse de underlæggende problemer til rapportens problemstilling var færdig, 

så gik anden fase i gang. Den anden fase er den løsningsorienterede fase hvori, at de underliggende 

problemer til problemstillingen bliver gjort til designforslag. F.eks., så er ét af de underliggende problemer 

til problemstillingen, at håndtering af færdigrøget cigaretskod anses som værende uhygiejnisk. Det 

problem kan potentielt umuliggøre løsningen af problemstillingen. Derfor er det nødvendigt at opfinde 

en designløsningen til det underliggende problem. Den fundne løsning er at opfordre til at benytte 

lommeaskebægere, så brugeren ikke behøver at interagere med de færdigrøget cigaretskod, udover når 

det alligevel skal skoddes. De resterende underliggende problemer og designløsninger hertil fremgår af 

det vedhæftede CCM (Bilag 1, CCM, s.2 & 3). 

 

Storyboard  

 

Storyboard er en analytisk designmetode med det formål at ensrette et projekt og visualisere det ønskede 

emne. Storyboardet kan nemlig bruges til at vise udefrakommende emnet, så at de kan forstå det. Udover 

det færdige produkts egenskaber har selve skabelsesprocessen en værdi i sig selv. Det er nemlig i 

skabelsesprocessen, hvor at man laver ensretningen. En projektgruppe vil f.eks. ofte have individuelle 

forestillinger om hvordan at storyboardet skal se ud. Ved at lave et storyboard sammen kan 

gruppemedlemmerne se hinandens tanker visualiseret, og blive enige om hvordan det endelige 

storyboard skal se ud. Det endelige storyboard kan herefter præsenteres for en tredjepart der med det 

samme kan forstå hvad projektgruppen forsøger at vise. (Pries-Heje, J., kursusgang 6, 2021) 

Eftersom projektet er løsningsorienteret, og tager udgangspunkt i et fysisk produkt, så kan gruppens 

medlemmer nemt have vidt forskellige forestillinger om, hvordan produktet skal se ud, og hvilken funktion 
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det skal have. Derfor er metoden effektivt i projektet. Den har formået at inkorporere de forskellige 

forestillinger ind i et endeligt storyboard. Som det fremgår af storyboardet (Bilag 2, Storyboard, s. 4 & 6) 

er der meget specifikke komponenter af produktet, som de forskellige medlemmer til at starte med, ikke 

havde overvejet som en del af produktet. F.eks. scanning af QR-kode for at finde pantautomater og 

indbetaling af pantpenge som det fremgår af s. 4 & 6 i storyboardet. Man kan forestille sig, at hvis man 

havde valgt at bruge denne metode i et projekt, så ville der sandsynligvis, senere i projektet, været opstået 

nogle misforståelser om hvad og hvordan produktet skulle designes.  

 

Kvalitative og kvantitative undersøgelser  

 

Kvalitativ undersøgelse:  

 

Kvalitativ undersøgelse er dybdegående og undersøgende i forhold til det enkelte individ. Det bruges 

eksempelvis når man foretager interviews enkeltvis eller i grupper af individer. Her ligger fokus altså på at 

lytte, til hvad den enkelte person eller gruppe fortæller og prøve på at forstå baggrunden for deres svar. 

Denne metode er forholdsvis tidskrævende, men giver samtidig også en større og mere dybdegående 

viden om den enkelte person eller den gruppe man interviewer. Der søges altså her efter svar som ikke 

blot er ja/nej. Udover svar på de stillede spørgsmål vil den type undersøgelser typisk også omfatte svar på 

spørgsmål, som man ikke i forvejen havde planlagt, og dermed en anledning til at gå i dybden med et 

delemne som ikke nødvendigvis var forberedt (Systime, 2021). 

 

Kvantitativ undersøgelse:  

 

Kvantitativ undersøgelse adskiller sig fra en kvalitativ undersøgelse, fordi denne type undersøgelse typisk 

efterspørger besvarelser/data i et langt større omfang. Den type undersøgelse bruges eksempelvis til at 

lave brugerundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser eller stikprøver i en større befolkningsgruppe. De 

undersøgelser der er foretaget og resultaterne heraf sættes efterfølgende op i tabeller og grafer, og kan 

på den måde give et bredere grundlag for at udtale sig om evt. tendenser i talmaterialet. I og med der 

typisk er tale om en skriftlig besvarelse af spørgeskemaet, introducerer denne metode usikkerheder i form 
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af forståelse af de enkelte spørgsmål, som ikke på samme måde kan uddybes yderligere i forhold til f.eks. 

et kvalitativt interview. Hermed bliver de repræsenterede data mere usikre, da det ikke altid er sikkert at 

forståelsen er til stede kombineret med, at folk måske ikke altid besvarer spørgsmålene korrekt. Fordelen 

ved denne undersøgelse er dog, at undersøgelsen kan foretages relativ hurtigt i forhold til den kvalitative 

metode, dog med større usikkerheder som beskrevet ovenfor (Systime, 2021). 

 

 

Figur 2: Systime, 2021 

Denne figur viser de to centrale metoder der anvendes i rapporten til forklaring og viden omkring 

menneskers holdninger til henkastning af cigaretskod. Disse metoder har altså skabt et fundament og 

grundlag for selve kernen i forståelsen af problemet med cigaretskod. 

 

Interview  

 

Der er i denne rapport blevet udarbejdet to interview med det formål at understøtte projektets påstand, 

om at designet af en pantmaskine er en reel løsning på problemstillingen. Begge interviews blev skrevet 

ud fra Kvale og Brinkmanns interviewteori (Kvale, S., Brinkmann, S., 2009, s. 143-162). I 

planlægningsprocessen af interviewet blev der taget udgangspunkt i nogle centrale forskningsspørgsmål. 

Formålet med dem var forskellige i interviewene, men fremgangsmetoden var den samme. Det klare fokus 

på hvad formålet af interviewene var, gav nogle relevante interviewspørgsmål (Kvale, S., Brinkmann, S., 

2009, s. 152 & 153). Planlægningsprocessen ved interviewene var den samme. Der er dog mange 

parametre hvori, at de adskiller sig. Det ene interview er f.eks. kvalitativt, hvorimod at det andet er 

kvantitativt. Årsagen til dette er at angribe projektstillingen ved, at belyse det fra forskellige vinkler, altså 

triangulært, så projektet har de bedst mulige forudsætninger for at undersøge problemstillingen og 

projektemnet. De to interview gennemgås kort nedenfor:  
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1. Interview med Direktør for Hold Danmark Rent, Benny Steen Rasmusen  

Formålet med interviewet var at danne et overblik over State of the Art for projektet. Det var 

nødvendigt at vide hvilket videns grundlag, som projektet forsøger at bygge videre på. 

Interviewets formål var derfor kvalitativt, da det ønskede formål var af analytisk karakter. 

Eftersom at formålet var begrænset, men analytisk, så gav det mening at opsætte det semi-

struktureret. Interviewspørgsmålene var derfor indskærpende, men gav stadig plads til 

udfoldelse. Det viste sig at være en god struktur, da den interviewede på den måde, fik mulighed 

for at belyse nogle af de omkringliggende faktorer til rapportens forskningsspørgsmål.  

 

2. Voxpop interview ved Hovedbanegården i København og ved Stændertorvet i Roskilde 

 

Formålet med dette interview var at undersøge og skabe belæg for at projektets påstand havde 

hold i virkeligheden. Ved at skabe et meget struktureret interview på få interviewspørgsmål blev 

det formået at indsamle en lille andel data fra en stor mængde adspurgte. Ved denne 

interviewform var det særligt vigtigt, at interviewspørgsmålene gik stærkt og var intuitive at svare 

på, da de adspurgte ikke havde nogen speciel interesse i at deltage i interviewet. Det blev nemlig 

foretaget ved en tilfældig udvælgelse af folk på de givende lokationer. Interviewformålet var 

derfor kvantitativt. Mange af spørgsmålene var ja/nej spørgsmål, og størstedelen omhandlede 

den adspurgtes eksisterende adfærd, så for at svare, skulle den adspurgte blot redegøre for sin 

egen adfærd kort.    

 

Diffusion of Innovation 

 

Everett Rogers fremlægger i sin bog ”Diffusion of Innovation”, hvad han selv kalder for ”The Innovation-

Decision proces” (Rogers, E., 2003, s. 163). Denne proces dækker over meningsdannelsen omkring en ny 

innovation, og om hvorvidt et individ vælger at benytte sig af eller afvise denne. 
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Et individs beslutningstagning omkring en ny innovation er ifølge Everett Rogers ikke øjeblikkelig, men en 

proces hvori flere forskellige handlinger og mønstrer finder sted (Rogers, E., 2003, s. 163-164). På figur 2 

ses en visualisering af de fem faser, som et individ gennemgår, når de skal tage stilling til en ny innovation.  

 

Figur 3: Rogers, E., Diffusion of Innovation, 2003, s. 165 

 

1. Viden: 

”Dette punkt dækker over, når et individ eller en organisation bliver eksponeret over for en ny 

innovation, og skaber sig et groft overblik over hvilke evner og funktioner den har” (Rogers, E., 2003, 

s. 164). En person lærer i dette punkt om eksempelvis et nyt produkt, og finder ud af, hvad det kan. 

 

2. Overtalelse: 

”Overtalelse sker i det at et individ, eller en organisation former sig et indtryk af innovation. I dette 

punkt bliver der altså dannet en overordnet holdning til eksempelvis et produkt” (Rogers, E., 2003, s. 
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164). Samme person tilegner sig gradvist mere viden om et produkt, og begynder at skabe sig en 

holdning til det.  

 

3. Beslutning: 

”Beslutningen fasen foregår, når individer eller organisationer foretager aktiviteter, som leder dem til 

at benytte eller afvise en innovation” (Rogers, E., 2003, s. 164). Et afgørende trin foregår her, idet at 

en person beslutter, om hvorvidt de skal bruge produktet.  

 

4. Implementering: 

”Denne fase foregår når et individ eller organisation vælger at benytte sig af en ny innovation” 

(Rogers, E., 2003, s. 164). I implementeringsfasen er produktet afprøvet, og det benyttes nu, 

eksempelvis på fast basis. 

 

5. Bekræftelse: 

”Bekræftelses fasen opstår når et individ eller en organisation, ønsker at få bekræftet deres beslutning 

omkring implementeringen af en ny innovation” (Rogers, E., 2003, s. 164). Denne fase kan eksempelvis 

opstå, hvis ny information omkring et produkt opnås efter det er implementeret (Christensen, T. B., 2021, 

s 5). En person kan i denne fase, eksempelvis se en positiv ændring, og dermed blive bekræftet i at 

benyttelsen af et prordukt. 

 

Relevans til projektet: 

 

Rapporten arbejder med implementering af et helt nyt adfærdsmønster hos mange individer. Der skal 

dannes mange meninger til denne nye innovation og det var således relevant at være opmærksomme på 

hvordan meningsdannelse til nye teknologiske innovationer finder sted.  

 

Rapid Prototyping  
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Når man skal udvikle modeller hurtigt, så er det oplagt at bruge rapid prototyping. Idéen er, at et udkast 

hurtigt bliver sammensat af nogle materialer som er nemme at arbejde med. Det vil altså sige, at hvis der 

bliver lavet nogle fejl under designprocessen af prototypen, så kan man hurtigt ændre det. Rapid 

prototyping ligger specielt vægt på at man hurtigt kan komme fra en idé til en fysisk model. Det er dermed 

nødvendigt at have alle redskaber lige ved hånden. 

 

Stakeholder analyse 

 

En stakeholder dækker over personer, organisationer, grupper og andre interesserede, som har betydning 

for en virksomhed eller en organisation. Termen har dybe rødder i forretnings- og ledelsesvidenskab og 

har været brugt siden 18. hundrede tallet (Gray, D., Brown, S., 2010, s. 124). Grunden til at det ofte kan 

være relevant at foretage en stakeholder analyse, er således at et produkts eller en proces stakeholders 

kan identificeres og der således kan udvikles en teori for at imødekomme dem. 

Der er flere forskellige variable som kan benyttes i udformningen af en stakeholder analyse, men de mest 

gængse værdier at vurdere stakeholders ud fra i denne analyse, er på indflydelse og interesse. Indflydelse 

dækker over niveauet af indflydelse som den gældende stakeholder har i forhold til eksempelvis 

implantationen af et produkt og i hvor høj en grad denne har indflydelse på andre stakeholders. Interesse 

dækker i analysen over niveauet af personer, grupper eller firmaers interesse i medvirkningen af og i 

produktet eller processen (Gray, D., et. al., 2010, s. 124). 

 

1. Trin: Identificer stakeholders 

Første trin i stakeholder analysen går ud på at identificere de stakeholders som har betydning for 

produktet. I relevans til projektopgaven blev der udarbejdet og opsat post it notes af alle gruppens 

medlemmer, med foreslåede stakeholders ud fra disse spørgsmål fra bogen Gamestorming (Gray, D., 

et. al., 2010, s.124). 

1. Hvem vil projektet have betydning for? 

2. Hvem vil være ansvarlig for projektet? 

3. Hvem vil være beslutningsmyndig for projektet? 

4. Hvem kan støtte projektet? 
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5. Hvem kan hindre projektet? 

6. Hvem har tidligere været involveret i tidligere relevante projekter? 

 

2. Trin: Fordel stakeholders 

I andet trin opsættes et koordinatsystem som anviser hvorledes de forskellige stakeholders fordeler 

sig i forhold til interesse og indflydelse på projektet.  

 

 

Figur 4: B, J. M. & Gray, G., Gamestorming, s. 125  
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Efter opsætning af koordinatsystemet vurderes de enkelte stakeholders og fordeles på de forskellige 

punkter. 

 

3. Trin: Strategiudvikling 

I sidste del af analysen evalueres de enkelte stakeholders og der udvikles strategier og metoder til at 

få  dem involveret i projektet (Gray, D., et. al., 2010, s.127) 

 

 

Relevans til projektet: 
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Billede 1: Stakeholderanalyse 

I forhold til projektet blev stakeholderanalysen brugt til at belyse hvilke eventuelle interessegrupper, som 

ville opstå i forbindelse med implementeringen af et pantsystem til cigaretskod. Rapporten ønsker ikke at 

fokusere på involveringen af firmaer, personer eller grupper og udvikler ingen strategi til at håndtere 

interesserede, men da disse er en betydningsfuld del af ideen, var det ønskværdigt at skabe et overordnet 

overblik over disse. 

Teori 
 

Roskilde Kommunes fokus og analyse af henkastede cigaretskod 

 

Efter både mail og telefonisk korrespondance med Roskilde Kommune omkring problemet med 

cigaretskod i kommunen er hovedkonklusionen, at der ikke er nogle nemme løsninger på dette problem. 

Det betyder ikke, at Roskilde Kommune ikke gør noget. Kommunen har et tæt samarbejde med Hold 

Danmark Rent, så de på den måde kan skabe overblik og tilgå viden omkring metoder, til at måle hvor 

affaldstrykket, herunder cigaretskod, er værst. Kommunen forklarer, at de pt. er i gang med nogle 

konkrete tiltag for at løse problematikken. Et af disse tiltag er skodristen der ligner en almindelig rist, men 

bruges kun til cigaretskod. Skodristen er blevet placeret på udvalgte steder, og har ifølge kommunen 

allerede haft en positiv effekt (Bilag 7, Mail Anita Madsen). Ifølge vejingeniør Anita Udholm Madsen har 

de blandt andet modtaget meldinger om, at ventende passagerer, som tidsfordriv er begyndt at stå og 

skubbe cigaretskod ned i ristene, mens de venter på bussen. Udover det skriver hun, at kommunen har 

placeret ryge-skraldespande på udvalgte lokationer, for at sikre at rygere en nem mulighed for at komme 

af med cigaretskod. Ifølge Anita Udholm Madsen har Roskilde Kommune aldrig arbejdet med ideen om et 

pantsystem på cigaretskod (Bilag 7, Mail Anita Madsen). 

 Anita Udholm Madsen udtaler desuden, at det økonomisk set er svært at afdække hvad prisen for 

opsamling af cigaretskod er (Bilag 7, Mail Anita Madsen). Dette skyldes at cigaretskod ikke kategoriseres 

separat, da det kategoriseres med alt andet henkastet affald, som opsamles i kommunen. Det er derfor 

ikke muligt at få et præcist tal fra dem. Nedenfor vil der nu afdækkes for hvor i kommunen problemet 

med cigaretskod er værst og hvordan dette er blevet undersøgt (Bilag 7, Mail Anita Madsen). 
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Roskilde Kommunes Kortlægningsrapport 2020 i samarbejde med Hold Danmark Rent 

 

Roskilde Kommune har i 2020 udskiftet deres tidligere lokalitetsrapport med en målepunktsrapport som 

viser placeringen af 80 målepunkter fordelt på 20 lokaliteter i kortlægningsanalysen (Hold Danmark Rent, 

2020, s.2). “HDR´s medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssige karakter og 

8 indenfor boligområder og natur” (Hold Danmark Rent, 2020, s.3). Fokus ligger på opsamling af 

cigaretskod, småt og stort affald. Der undersøges fire målepunkter for hver lokalitet, så i alt 80 

målepunkter i kommunen. Da kortlægningen af henkastet affald er påvirket af årstid, vejr, arrangementer 

og rengøring er det væsentligt for RK at foretage undersøgelserne i samme periode hvert år (Hold 

Danmark Rent, 2020 s.2., og 3).  

 

Bedømmelse af renhold i Roskilde Kommune 2020 

 

Cigaretskod udgør 66% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen, hvilket understreger hvor stort 

problemet er. Sammenlignes analysen fra 2019 med den fra 2020 med samme antal og placering af 

målepunkter, er det samlede antal optalte cigaretskod steget med 27%. Covid-19 pandemien har muligvis 

en del af skylden for dette, meget indendørs servering har været lukket og folk har bevæget sig meget 

udenfor. Som nævnt ovenfor har Hold Danmark Rent i 2019 og 2020 udviklet et renholdelsesindeks for 

både cigaretskod, småt og stort affald. Indekset skal være med til at skabe hurtigt overblik over hvor det 

er kritisk med renholdelse, samt give mulighed for at lave sammenligninger med lokaliteter og 

målepunkter i andre kommuner. Ifølge Hold Danmark Rents analyse fra 2020 udgør cigaretskod på 

landsplan 67% af den samlede affaldsmængde (Hold Danmark Rent, 2020 s.4, 12, 16, og 19). Se fordeling 

i tabellen nedenfor.  
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Figur 5: Hold Danmark Rent, 2020, s.19 

 

Til at understrege teorien om, at affald avler affald, kan det konstateres i rapporten via nedenstående 

tabel, at 90% af alle opsamlede cigaretskod, er opsamlet på lokaliteterne i Roskilde Kommune, hvor der 

givet en kritisk eller delvist kritisk bedømmelse i renholdelseskvalitet (Hold Danmark Rent, 2020, s.19)  

 

 
Figur 6: Hold Danmark Rent, 2020, s.19 

 

Ifølge rapporten er problemerne med cigaretskod i Roskilde Kommune særligt koncentrerede omkring 

lokaliteter i byområdet særdeles på og omkring Stændertorvet, Københavnsvej og Algade samt et område 

hvor der forefindes socialt boligbyggeri Rønnebærparken (Hold Danmark Rent, 2020, s.24). Til slut i 

rapporten konkluderes det at cigaretskod, i særlig grad, er den affaldstype der giver de største problemer 

med at opretholde et tilfredsstillende renholdelsesniveauet i Roskilde Kommune. Anbefalingen er ikke 

overraskende, i forhold til at der skal fokuseres på lokationer med indekstal 6 og 7, som fremgår i figur 6. 

Her skal fokus på løsninger ligge hvis en mulig nedbringelse til indekstal 4 skal imødekommes (Hold 

Danmark Rent, 2020., s.26). 

 

 Hold Danmark Rent og introduktion til Skodindeks 
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Hold Danmark Rent er en dansk privat ejet virksomhed ejet af forhenværende direktør for Dansk 

Retursystem Benny Steen Rasmussen og Anette Jul. Virksomheden er en NGO-organisationen som har til 

formål at reducere mængden af henkastet affald i Danmark via. samarbejde med frivillige aktører, private 

virksomheder og kommuner (Hold Danmark Rent, 2021). Organisationens initiativer, kampagner og 

løsninger for at reducere affald i naturen, har vist sig effektiv ifølge deres egne konklusions rapporter, 

men der er ifølge Hold Danmark Rent stadig meget der kan gøres for at komme henkastning af affald i 

miljøet til livs. 

 

Hold Danmark Rent foretager mange forskellige undersøgelser og analyser på forskellige lokaliteter i 

Danmark. Hertil benytter de forskellige indgangsvinkler, for at få en bred forståelse af hvorfor det sker, 

og hvad der kan gøres/ændres på, så mindre skrald smides i miljøet. HDR bruger blandt andet kvalitative 

borgerinterviews for at få et indblik i borgernes forståelse og opførsel i forbindelse med henkasteting 

affald. HDR laver også kvantitative undersøgelser i form af optællinger og målepunkter for henkastet 

skrald i forskellige kommuner og regioner i Danmark. Disse tal bruges til beregning af indekstal (herunder 

et Skodindeks - se figur 7) samt udvikling af modeller, der visuelt kan skabe overblik over kritiske punkter 

samt formidle disse data til kommunen og den almene borger (Hold Danmark Rent, 2020 s. 3 og 16). 

 

 
Figur 7: Hold Danmark Rent, 2021, Skodindeks 

 

Skodindekset anvendes af Hold Danmark Rent til at sammenligne og vurdere hvor henne i landet 

cigaretskodproblemet er mest kritisk. Der er nogle klare indikatorer for hvornår densiteten af cigaretskod 
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er for høj, så dette skema er visuelt brugbar til viden om, hvor i landet der skal sættes ind. Dette 

Skodindeks blev også anvendt til kategorisering af kritiske lokationer i den analyse Hold Danmark Rent 

foretog med Roskilde Kommune i 2020 (Hold Danmark Rent, 2021, Skodindeks)  

 

Hold Danmark Rents formål er altså at sikre et renere og pænere Danmark. Som nævnt ovenfor er Benny 

Steen Rasmussen desuden forhenværende direktør i Dansk Retur System, hvilket er interessant set fra 

projektets vinkel, da han derfor også vil kunne bidrage med viden omkring muligheden for at 

implementere et evt. pantsystem på cigaretter i Danmark. 

 

Cigaretskod påvirkning på miljøet 

 

Et cigaretskod er opbygget af en masse små fibre bestående cellulose acetat, hvilket er et semisyntetisk 

materiale, og altså en type plastik, der efterfølgende er behandlet med titandioxid. Herefter er det 

omsluttet af to stykker papir der er sammensat med lim. Papiret er yderligere behandlet for at kunne 

opretholde brændingen imens cigaretten ryges (Slaughter et al., 2011 s. 4). Cellulose acetat er mange 

gange blevet misforstået for at være biologisk nedbrydeligt, men dette er ikke sandt. UV-lys er i stand til 

at nedbryde det til mikroplast. Mikroplasten forsvinder aldrig, men bliver i stedet optaget af vand eller 

jord (Novotny et al., 2009, s. 3). Cigaretskod kan forurene miljøet på flere forskellige måder, f.eks ved at 

ende som mikroplast i havet. Det kan antages at der er langt for et cigaretskod, smidt i indre København, 

og ud til havet, men fordi mange gør brug af afløb som askebæger, kan de ende der (Novotny et al., 2009, 

s. 6). Ydermere kan de forskellige giftstoffer i et brugt cigaretfilter med resterende tobak, være meget 

skadelige for fisk, vandlopper og marine bakterier. Undersøgelser har vist, at cigaretskod med 

tilbageværende tobak, er giftige for fisk i selv små koncentrationer, som ved 1 cigaretskod pr. liter. Samme 

undersøgelse viste desuden at selv cigaretskod uden tilbageværende tobak var giftige for fisk, dog i større 

koncentrationer. 

 

De cigaretskod der ender i naturen og ikke i havet, kan stadig udskille samme farlige giftstoffer og kan på 

den måde forurene jorden omkring dem. De kan afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjære og 

nikotin. Det har længe været uvist hvorvidt det ville kunne have en påvirkning på planteliv og vækst, men 

en undersøgelse tilbage fra 2019, viser en klar sammenhæng mellem cigaretskod i jorden og negativ 

påvirkning af de tidlige stadier af planteudvikling (Green et al., 2019, s. 1). 
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Cigaretters påvirkning på biodiversitet 

 

Henkastede cigaretskod såvel som forureningen fra dem, skader blandt andet planter samt dyr på land, 

vand og i luften, med risiko for også at kunne skade os mennesker herigennem. Det er svært at vide hvor 

store konsekvenser det kan have for vores plante- og dyreliv, da forskningen på området er begrænset, 

men at der sker skade, herskes der ikke tvivl om. En nyere undersøgelse fra 2019 ledet af Anglia Ruskin 

University viser nu, at tilstedeværelsen af cigaretskod i jorden har en negativ påvirkning på de tidlige 

stadier af planters udvikling (Green et al., 2019, s. 1). Forsøget blev lavet på planterne hvidkløver og 

rajgræs, da det er to vigtige arter af foderafgrøder for husdyr, og ofte kan findes i grønne byområder. 

Denne undersøgelse viste at tilstedeværelsen af cigaretskod reducerede spiresuccesen med 27% for 

hvidkløver og 10% for rajgræsset. Samtidig var skydelængden for hvidkløveren reduceret med 28% og 

13% i rajgræsset (Green et al., 2019, s. 3). I dette forsøg viste det sig også, at påvirkningen fra et brugt 

filter, kontra ubrugt filter, ikke havde den store forskel, hvilket indikerer at skaden er forårsaget af selve 

filteret, selv uden de giftstoffer der frigives ved afbrænding af tobakken (Green et al., 2019, s. 5). Det er 

begrænset med viden på dette område, da undersøgelsen af Anglia Ruskin University er en af de første af 

dens slags. Det antages dog på baggrund af denne undersøgelse, at cigaretskod har en tydelig 

påvirkningen på biodiversiteten blandt planter. Udover at ciagretskod kan skade plantelivet ved at ende i 

naturen, så kan det på mange måder også skade biodiversiteten blandt dyr. Det kan både ske før og efter 

det er blevet nedbrudt til mikroplast. Når cigaretskod ligger og flyder i naturen og havet, sker det at dyr 

misforstår det som værende mad, og på den måde ender med at indtage plastik samt de giftstoffer de 

indeholder, eller det kan ske at de kvæles i dem. Det er dog stadig uvist hvor mange cigaretskod der skal 

indtages, inden det kan have sundhedsskadelige virkning på havdyr, fugle eller pattedyr (Slaughter et al., 

2011, s. 3). Som tidligere nævnt, så kan giftstofferne også ende ude i havet, og på den måde forurene 

vandet til en vis grad hvor det kan være skadeligt for fiskearter. Her spiller det dog en stor rolle hvorvidt 

cigaretskoddet indeholder rester af tobak, da det bringer det skadelige niveau af cigaretskod fra 2-4 

cigaretskod ned til kun 1 cigaretskod pr. liter vand (Slaughter et al., 2011, s. 4). Det mikroplast cigaretskod 

bliver til, kan også have store konsekvenser for livet i havet, og kan sågar bevæge sig helt op til os 

mennesker. Mikroplasten kan optages af mindre dyr i havet, så som muslinger, skaldyr, små organismer 

og mindre fisk, og kan på den måde bevæge sig op igennem fødekæden indtil de risikere at ende i os 

mennesker. 
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Udover at cigaretskod kan skade plantelivet ved at ende i naturen, så kan det på mange måder også skade 

biodiversiteten blandt dyr. Når cigaretskod ligger og flyder i naturen og havet, sker det at dyr misforstår 

det som mad, og på den måde ender med at indtage plastik samt de giftstoffer de indeholder. Det er uvist 

præcist hvor mange cigaretskod der skal indtages, inden det har en sundhedsskadelige virkning på havdyr, 

fugle eller pattedyr (Slaughter et al., 2011, s. 3). Som tidligere nævnt, så kan giftstofferne ende i havet, og 

på den måde forurene vandet så det er skadeligt for forskellige fiskearter. Her spiller det dog en stor rolle, 

hvorvidt cigaretskoddet indeholder rester af tobak, da det bringer det skadelige niveau af cigaretskod fra 

2-4 cigaretskod ned til kun 1 cigaretskod pr. liter vand (Slaughter et al., 2011, s. 4). Mikroplasten af 

nedbrudte cigaretter kan desuden optages af mindre dyr i havet som muslinger, skaldyr, små organismer 

og mindre fisk, og kan på den måde bevæge sig op igennem fødekæden og risikere at ende i mennesker. 

Dette præsenterer altså et problem, som ikke blot er bundet til havet eller dyrs sundhed, men også til 

samfundet. 

 

Omfanget af problemet 

 

Cigaretskod som bliver smidt andre steder end i skraldespanden, er generelt et problem verden over. 

Omtrent 4,5 billioner cigaretskod ender i naturen på verdensplan om året (Slaughter et al., 2011, s. 1), og 

daglig smider danskerne omtrent 9 millioner cigaretskod, hvilket svarer til 3,3 milliarder cigaretskod årligt 

(Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 8). 

Det er til trods for at der i det danske samfund hersker en norm om, at det ikke er i orden at henkaste sit 

cigaretskod, hvilket antages på baggrund af at ca. 70% af danskerne mener at dette er uacceptabelt 

(Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 18). Selvom det for mange tilsyneladende 

ville virke unaturligt at skulle smide et cigaretskod andre steder end i skraldespanden, så vurderes det at 

cigaretskod udgør 85,3% af henkastet affald i Københavns Kommune (Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning, 2018, s. 3). Denne vurdering stemmer desuden overens med data indsamlet i 

Københavns Kommune i 2019, som ligeledes viser at cigaretskod er den klart største synder, 

sammenlignet med andet affald.  I figur 8 kan det udregnes at cigaretskod udgør 86,93% af den optalte 

affaldsmængde (Miljø- og fødevareministeriet, 2020, s. 17). 
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Figur 8: Miljø- og fødevarministerie, 2020a, s. 17 

Hold Danmark Rent har målt på mængden af cigaretskod i miljøet på landsplan, og her er de nået frem til, 

at cigaretskod udgør 72% af alt affald målt på antal. Denne undersøgelse er foretaget i omkring 2.000 

forskellige områder, fordelt på 22 forskellige kommuner (Miljø- og fødevareministeriet, 2020b, s. 21). 

Ifølge en rapport udarbejdet af Københavns Kommune, Teknik & Miljøforvaltning i samarbejde med 

konsulenthuset /KL.7 i 2018, har de via kvalitative observationer af 171 rygeres adfærd, kunne konstatere 

at 13% af de cigaretskod der blev smidt på gaden, blev smidt steder hvor der i forvejen lå meget affald. 

Dette kan ses i figur 9. 
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Figur 9: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, (2018), s. 12 

I Danmark anses cigaretskod for at være en stor belastning både i forhold til æstetik, men også økonomisk, 

da mange henkastede cigaretskod, skal samles op i hånden (Miljø- og fødevareministeriet, 2020b, s. 31). 

I en interviewundersøgelse med adskillige kommuner, fortæller to af disse kommuner at 40-45% af 

arbejdstiden for kommunalt ansatte ved tømning af skraldespande i bymidten, går på at håndopsamle 

omkringliggende henkastet affald (Miljø- og fødevareministeriet, 2020b, s. 30). Tilbage i 2008 vurderede 

Københavns Kommune at det koster 2 kr. hver gang et cigaretskod skal fjernes ved håndopsamling (Miljø- 

og fødevareministeriet, 2020b, s. 36). 
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Figur 10: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, (2018), s. 19 

I rapporten er der også foretaget en kvantitativ undersøgelse, hvor 68 personer er blevet spurgt om, 

hvorvidt de synes det er i orden at smide sine cigaretskod på jorden, hvis ikke der er nogen skraldespand 

i nærheden. Her svarer 39% at de mener det er i orden, så længe der ikke er en skraldespand i nærheden. 

Det fremgår af figur 10 (Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 19). 

 

Kommunale erfaringer og økonomi  

 

Københavns Kommune vurderede i år 2008, at det kostede 2 kr. pr. cigaretskod, som skulle indsamles. 

Denne vurdering menes dog ikke at være passende i dag, da indsamlingsmetoderne har udviklet sig, og 

det generelt er svært at vurdere prisen pr. cigaretskod, da mange cigaretskod indsamles samtidig med 

andet affald fra f.eks. fejemaskiner (Miljø- og fødevareministeriet, 2020b, s. 37). 

Et estimat foretaget af NIRAS, viser at den årlige omkostning for indsamling og renhold, i forbindelse med 

cigaretskod, ligger på næsten 33 millioner kr. for hele landet. Dette estimat dækker kun over cigaretskod 

som befinder sig på arealer der behandles af kommunerne, Naturstyrelsen og Vejdirektoratet, og at der 
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kun dækkes over de cigaretskod der faktisk opsamles, og ikke dem der bliver liggende. Derudover bliver 

de fleste cigaretskod opsamlet i forbindelse med almindeligt renhold, og derfor er det svært at udregne 

en stykpris (Miljø- og fødevareministeriet, 2020b, s. 37). 

 

For at mindske problemet med cigaretskod, så har Københavns Kommune i mange år haft det man kalder 

skodderiller på skraldespandene. Altså riller med en lille bakke under, hvor man kan skodde sin cigaret 

inden man smider den ned til affaldet. På denne måde mindsker man risikoen for, at der kan gå ild i 

affaldet. 

Derudover benytter Københavns Kommune sig af låneaskebægere på byens strande, de uddeler 

lommeaskebægere til større arrangementer, og samme lommeaskebægere bliver også uddelt på udvalgte 

caféer og butikker rundt omkring i byen, i samarbejde med kommunen. (Bilag 3, Mail Svar Fra KK). 

 

Københavns Kommune forsøger primært at løse problemet med cigaretskod via adfærdsdesign. En 

rapport udarbejdet af /KL.7 for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning viser, at de på 

udvalgte punkter i byen har undersøgt borgernes adfærd når de ryger, og når de smider deres cigaretskod 

på jorden. De har bl.a. vurderet, at mange borgere ikke forstod at bruge funktionen med skodderiller på 

skraldespanden og at flere borgere var nervøse for at sætte ild i affaldet, hvis de smed deres cigaretskod 

deri (Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 22). Derfor har man i samarbejde med 

Lolle & Nielsen Inventions udviklet et nyt askebæger, som sidder på skraldespanden, men tydeligt er 

separeret fra resten af affaldet. Der blev i forbindelse med dette foretaget to effektmålinger. Den første 

viste et resultat på 38% færre cigaretskod på jorden omkring de nye skraldespande. Den næste 

effektmåling viste et resultat på 47% færre cigaretskod på jorden (Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning, 2018, s. 3). Ved den anden måling havde de øget synligheden på og omkring 

skraldespandene, med lyserøde mærkater, så det var lettere for brugeren at registrere den nye mulighed. 

Det er nu planen, at disse lyserøde askebægere skal tilknyttes skraldespande på de 100 mest 

cigaretskodbelastede områder i Københavns Kommune �. Mail Svar Fra KK). 

Der er mange forskellige tiltag som forsøger at komme problemet omkring cigaretskod I miljøet til livs. 

Der er dog ikke enighed om hvorvidt fokus på nudging, eller adfærdsdesign, er den rigtige løsning. I 

Københavns Kommune er de hovedsageligt fokuserede på, at adfærdsdesign løser problemet, ved at 

indføre nye typer af skraldespande, og kampagner I bybilledet. Hos Hold Danmark Rent mener de dog 

ikke, at adfærdsdesign er løsningen på problemet, men i højere grad frivilligt arbejde, og samarbejde med 

kommuner om Skodindekset. Der er derfor ikke nogen entydig klar løsning på, hvordan man kan løse 
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problemet med cigaretskod, men hverken Københavns Kommune eller Hold Danmark Rent, vurderer at 

et pantsystem er en god løsning. Det står dog klart at der stadig eksisterer et stort problem med 

cigaretskod. Af den grund kan de nuværende løsningsforsøg på problemet altså anses som værende ikke 

effektive og det antages således at der er behov for nye måder at håndtere problemet på. 

 

 

Iterativ designproces 
 

 

 Figur 1: Simonsen, J., Iterativ designproces 

Som ordet iterativ antyder, så handler denne proces om gentagelser. Iteration betyder: ”Gentagelse af en 

handling eller proces” (Ordnet.dk, 2021). Iterativ designproces er en cirkulær designproces der tager 

udgangspunkt i det der bliver erfaret undervejs ved at evaluere, revurdere og gentage. Fordelene ved 

denne opbygning af processen, er blandt andet at det er nemmere at gå tilbage og ændrer i en tidligere 

iteration, i tilfælde af at man finder ud af at man har misforstået eksempelvis brugerbehovet, i stedet for 

at komme med små rettelser. 

Den iterative designproces at man starter i A med en idé om et design, eller en vision for et projekt, man 

analyserer den nuværende situation for produktet og planerne for hvordan man vil få det videre i 

designprocessen. I B fremlægger man herefter det foreløbige resultat for en uafhængig fokusgruppe. De 

erfaringer der bliver gjort fra hvordan fokusgruppernes responderer, bliver evalueret på, og danner 

grundlag for den næste analyse af nuværende situation samt problematikker.  

Arbejdet med prototypen var meget inspireret af denne metode. Der er dog ikke benyttet en uafhængig 

fokusgruppe at teste på, men hver gang der er blevet lavet et udkast, er fordele og ulemper ved de 

forskellige designs blevet diskuteret, evalueret og har givet grundlag for udviklingen af det umiddelbart 

mest ideelle produkt. Fordelene ved valget af den iterative designproces, er blandt andet at det er en 

mere fleksibel proces med mulighed for at ændre i kravene langt senere i processen, samt finde mulige 

problemer ved det designet, meget tidligere i processen. 

 

Pant som koncept 
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For at forklare hvordan projektets pantsystem adskiller sig fra Dansk returs pantsystem på dåser og 

flasker, er det væsentligt at redegøre for, hvordan disse 2 systemer adskiller sig fra hinanden.  

 

 

Figur 11: Dansk Retursystem, (2021), Om pant og pantsystemer 

 

I Dansk Retursystems pantsystem genanvendes de brugte materialer til at producere nye dåser og flasker. 

Dette sker ifølge Dansk Retursystem på to forskellige måder. Enten ved at dåsen/flasken fungerer som 

engangsemballage med pantmærke, det vil sige at de opsamles og fragtes til et maskinanlæg, hvor de 

renses, omsmeltes og bruges på ny igen, eller som genbrugsemballage uden pantmærke, hvor flasker, 

dåser hentes ind for derefter at blive rengjort og brugt igen (Dansk Retursystem, 2021). Dette system 

kaldes for et cirkulært økonomikredsløb og pantsystemet er i sig selv et lukket system. Det cirkulære 

økonomikredsløb sikrer altså at ressourcernes værdi bevares, så de igen kan bruges i det samme kredsløb. 

Dette kan kun lade sig gøre da materialerne i sig selv bibeholder deres værdi igennem hele processen. 

På figur 11 ses det cirkulære økonomikredsløb for pantsystemet på dåser/flasker. 

I stærk kontrast til det cirkulære økonomipantsystem nævnt ovenfor, er dette projekts forestillede 

pantsystem et mere lineært økonomisystem, som er centreret omkring opsamlingen og forbrænding af 
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cigaretskod. Projektet har derfor ikke en mulig genanvendelses løsning indarbejdet, da materialerne i et 

cigaretskod i sig selv ikke repræsenterer nogen reel værdi. 

 

SkodPants pantsystem 

 

Ved begrebet pant knytter der sig en håndfuld associationer. For at imødekomme usikkerheden om hvilke 

associationer der er korrekte i forhold til vores projekt, så vil lig- og uligheden nu gennemgås nedenfor:  

 

Lighed: Samme transaktion 

 

Den grundlæggende idé ved pant er, at man køber en genstand hvis emballage har en sat værdi, 

brugeren har derfor en interesse i at indlevere denne genstand, da vedkommende dermed vil få 

tilbagebetalt den satte værdi. Både dette projekts design af et pantsystem og den grundlæggende 

idé om pantsystemer er ens. Dette design har derfor en udbetalingsfunktion, så brugeren kan få 

den satte værdi tilbagebetalt. Formålet er præcist det samme for udbetalingsfunktionen som det 

kendes for allerede implementerede pantsystemer i Danmark. Én af de mulige 

betalingsmuligheder er visualiseret i projektets storyboard (Storyboard, bilag 2, s. 6).  

 

Ulighed: Cirkulære- vs lineære pantsystemer  

 

Som skrevet tidligere, så har pant, en sat værdi som gør at brugeren vil aflevere sin pant tilbage. 

Denne værdi afspejler, til dels, at genstanden har en værdi i sig selv. Dette har vi redegjort for som 

værende et cirkulært system tidligere i denne rapport. Dette projekts design er dog ikke et 

cirkulært system, da cigaretskod ikke har en værdi i sig selv. Dette designs økonomiske case 

bygger dermed ikke på genbrug, men derimod på opsamling af cigaretskod, og er derfor lineært. 

Dette økonomiske aspekt af designet er altafgørende for dets succes, og er også beskrevet i 

projektets CCM under effekter af problemstillingen (Bilag 5, CCM, s. 2). 
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SkodPant designet har hermed et transaktionens system. Det er ikke designet med fokus på behandlingen 

af affald efterfølgende, da cigaretskod er restaffald. Dette gælder både ved pantautomaten og ved 

afhentning af affaldet.  

 

Alternativer til de almindelige cigaretskod 

 

Bionedbrydelige alternativer: 

 

Som årene er gået med produktion af cigaretter, er nogle firmaer begyndt at tænke bæredygtige 

nedbrydelige alternativer ind i billedet. En af disse virksomheder som forsker i dette er Greenbutts 

(Greenbutts, 2021). Greenbutts er et privat ejet firma der producerer et bio-nedbrydeligt filter, lavet på 

organisk materiale. Greenbutts filtre er lavet på bomuld, hørfrø og hamp. De er produceret uden at tilføje 

nogle former for kemikalier og pesticider, og indeholder derfor væsentlig færre giftige stoffer end en 

almindelig cigaret (Greenbutts, 2021). Filtrene nedbrydes utrolig effektivt og hurtigt. Efter 2 min i direkte 

kontakt med vand og ca. 3 dage i en kompostbunke (Greenbutts, 2021). I modsætning til dette kan de 

normale cigaretfiltre, der indeholder plastik, tage op til 15 år, alt efter klima, vejr og temperatur, for at 

blive nedbrudt, så Greenbutts introducerer et produkt med en væsentlig forbedring for miljøet. Ydermere 

vil det ifølge Greenbutts være muligt at implementere disse materialer i allerede etablerede 

tobaksindustrier, da produktionen af disse bio-filtre er kompatible, med den filter papirs proces der 

allerede eksisterer på fabrikkerne i dag. Det kan være med til at skabe et muligt økonomisk incitament 

hos tobaksfabrikanterne, så de således ikke skal investere i ny produktionskapacitet for at være med til at 

forbedre miljøet. Forhåbentligt vil forbrugerne også presse tobaksproducenterne til at vælge mere 

bæredygtige alternativer til de almindelige filtercigaretter. Greenbutts er et alternativ der pt. ikke kan 

købes i Danmark.  

 



 39 

 
Figur 12: Barret, A.,et. al., 2021 

Et andet alternativ til den traditionelle cigarettype er bionedbrydelige cigaretter udviklet og produceret i 

Sydafrika. Smokey Treats lancerede verdens første økologiske cigaretbrand i december 2018, kaldet 

Woodland Craft Cigarettes. Her er der fokuseret på at lave både bæredygtige cigaretter og cigaretpakker, 

som ikke skader miljøet. Selve filtret i cigaretten er lavet af træmasse og ubleget papir og er 100% 

nedbrydeligt, mens selve cigaretpakken er lavet af ubleget og ulamineret papmateriale (Barrett, A., et al., 

2021). 

 

 

E-cigaretter/vaping: 

 

E-cigaretter eller vaping er et andet alternativ til almindelig rygning, dog er de ikke så udbredt i Danmark, 

trods introduktionen på det danske marked tilbage i 2008 (Sundhedsstyrelsen, 2019, s.2). Fordelen ved 

brug af E-cigaret fremfor at ryge en almindelig cigaret er, at der efter rygning ikke er behov for at smide 

et cigaretskod ud. E-cigaretten puttes blot i lommen og er klar til brug igen på senere tidspunkt. Brugen 

af disse E-cigaretter, er med til at sikre en reduktion i mængden af henkastet cigaretskod i miljøet og er 

dermed, ud fra et miljøperspektiv, et langt bedre alternativ end den almindelige cigaret.  

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen angav 5,3% af den danske befolkning over 15 år i 2018, at de brugte E-cigaretter, 

heraf angav 3% dagligt, mens 2% kun brugte e-cigaretter lejlighedsvist. I 2017 var tallet på blot 2,7% 

samlet set, hvor 2% angav at bruge e-cigaretter dagligt, mens under 1% angav at bruge E-cigaretter 

lejlighedsvist (Sundhedsstyrelsen, 2019, s.2, og 5). Selvom der er en lille stigning i forbruget af disse typer 
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cigaretter er der dog tale om et relativt begrænset forbrug af e-cigaretter i Danmark. E-cigaretter må 

derfor rent logisk ikke kunne anses som en mulig alternativ løsning til den almindelige cigaret i Danmark. 

Der er gjort rede for nogle alternativer til de almindelige cigaretter, som E-cigaretter og bionedbrydelige 

cigaretskod. Ser vi på E-cigaretter er det svært at forestille sig at det kunne blive en alternativ løsning i 

stort omfang, da tal fra sundhedsstyrelsen 2019 påpeger, at kun få procent af den voksne befolkning 

rent faktisk anvender E-cigaretter, samtidig med at de også ryger almindelige cigaretter ved siden af 

(Sundhedsstyrelsen, 2019, s.2). 

De bio-nedbrydelige cigaretter er stadigvæk under udvikling og meget lidt udbredt kommercielt. Benny 

Steen Rasmussen mener derudover, at muligheden for at kunne kaste sit eget cigaretskod i miljøet, skaber 

en uhensigtsmæssig adfærd vedrørende andet skrald (Bilag 4, Interview med Benny Steen Rasmussen, s. 

9). I øjeblikket er denne løsning derfor kun udbredt i meget få lande, og derfor er det ikke umiddelbart 

tæt på, at kunne implementeres i Danmark.  

Det er derfor rapportens vurdering, at disse alternativer, E-cigaretter og bio-nedbrydelige cigaretter, ikke 

på den korte bane er mulige at implementere, som en erstatning for den almindelige cigaret.  

 

Etiske problematikker og konsekvenser: 
  

En af de problematikker som opstod, var tanken omkring hvem der ville gøre brug af produktet. Et 

velkendt faktum i det danske samfund er, at mange udlændinge kommer til Danmark for at samle 

pantflasker og dåser og at disse pantsamlere lever under kummerlige forhold (Dahlin, U., 2021). 

Problemet heri ligger ikke i, at pantsamlere potentielt set ville kunne fungere som en stor del af 

indsamlingsarbejdet af fortsat henkastede cigaretskod, men om hvorvidt SkodPant skulle bidrage til en 

mulig forværring af denne tilstand. Udover problemet vedrørende pantsamlere, var det også nødvendigt 

at overveje om hvorvidt produktet ville opfordre børn og unge, som kunne være i helbredsmæssig risiko, 

til at begynde at indsamle og derved håndtere henkastede cigaretskod. 

 

Dette blev også nævnt i forbindelse med kontakten vedrørende Københavns Kommune, som i en mail 

beretter om, at de har bekymringer omkring et muligt pantsystem. “Ved at tillægge pant på cigaretskod 

kan nye brugergrupper, eksempelvis børn, få interesse for at indsamle cigaret pga. værdien, og det anser 

vi ikke som hensigtsmæssig.” (Bilag 3, Mail Fra KK). 
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Et skema med positive og negative effekter af produktet udarbejdet, som set i tabellen nedenfor. 

  

Positive effekter Negative effekter 

Bidrager til et renere bybillede Øget mængde pantsamlere 

Reducerer negativ påvirkning på biodiversiteten Mulighed for at børn vil begynde at indsamle 

cigaretskod 

Økonomisk incitament til at indsamle cigaretskod   

Bidrager til renere natur   

 
Der er to basale retninger når det kommer til dilemmaer vedrørende etik. Konsekvens- og pligtetik.  

Konsekvensetikken er kendetegnet ved, at den anskuer dilemmaet overordnet og baserer sig på 

hvordan man opnår mest mulig nytte (Hvad er etik?, 2013). Tag f.eks. redningsbådseksemplet: Et skib er 

ved at synke. Der er 11 passagerer ombord og kun én redningsbåd. I redningsbåden kan der sidde 10. 

Hvis der kommer 11 ned i redningsbåden, så synker den på grund af vægten. I konsekvensetikken, så 

ville løsningen her være at sætte 10 passagerer ned i redningsbåden, og så efterlade den sidste. Dette er 

eftersom, at det skaber mere nytte at 10 passagerer bliver reddet og én dør, end at alle 11 passagerer 

dør.  

Pligtetikken derimod, står som kontrasten til konsekvensetikken. Pligtetikken anskuer ikke overvejelser 

om nytte som værende vigtige. Pligtetikken omhandler derimod om hvorvidt at handlingen er etisk 

forsvarlig (Hvad er etik?, 2013). F.eks. hvis man tager redningsbådseksemplet igen. Her ville man, ifølge 

pligtetikken, ikke efterlade den sidste passager. Det ville man ikke vælge at gøre, simpelthen fordi at det 

ikke ville være etiks forsvarligt. Pligtetikken ser altså et dilemma på en langt mindre plan end 

konsekvensetikken, da den går op i den individuelle handling.  

I relevans til rapporten, så bruges den ene af disse retninger til at forsvare beslutningen om at indføre 

løsningsforslaget, på trods af de uhensigtsmæssige konsekvenser. Det er rapportens vurdering at, 

selvom at der er risici for at f.eks. børn vil begynde at samle cigaretskod op hvis de bliver tilegnet en 

værdi af løsningsforslaget, så er det etisk forsvarligt. Det er det, da løsningsforslaget samlet set vil skabe 

en høj grad af nytte. Rapporten bruger altså konsekvensetikken til at argumentere for at et renere miljø 
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er så nyttegivende, at det opvejer for de uhensigtsmæssige konsekvenser som kan følge 

løsningsforslagets indførelse. 

 

Egenskaber og designmæssige udfordringer: 
  

I forbindelse med udarbejdelse af produktet for SkodPant, som er en pantmaskine, der er i stand til at 

modtage cigaretskod, var det vigtigt at foretage designorienterede overvejelser. På denne måde kunne 

eventuelle fejl og mangler ved det fysiske design af maskinen forsøges undgået. Coloured Cognitive 

Mapping blev i den sammenhæng benyttet, til at synliggøre og brainstorme hvilke konsekvenser og 

underliggende problemer, som var relevante for udviklingen af maskinen. 

  

Ifølge CCM (Bilag 5, CCM), blev der fundet frem til disse 3 underliggende problemer for den overordnede 

problemstilling i rapporten. 

  

1. Manglende motivation til at sørge for at cigaretskod ender i en skraldespand. 

2. Uhygiejnisk håndtering i forbindelse med indsamling og opbevaring af cigaretskod. 

3. Dårlige muligheder for at komme af med cigaretskod. 

  

Ud fra disse 3 problemer, var det muligt at arbejde designmæssigt løsningorienteret med produktet. 

  

Første punkt drog opmærksomhed hen på ideen om at skabe motivation for indsamlingen og 

præventionen af henkastede cigaretskod. Der blev i denne forbindelse foretaget overvejelser omkring, 

hvordan brugeren skulle belønnes for at aflevere cigaretskod i maskinen, og hvor stor denne belønning 

skulle være. På denne måde sikrede designet, at brugeren skulle føle sig tilfredsstillet og dermed 

bekræftet i brugen af produktet. 
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Andet og tredje punkt omkring uhygiejnisk håndtering og muligheder for at komme af med cigaretskod, 

betød overvejelser omkring flere ting. 

Ift. den uhygiejniske håndtering, måtte der arbejdes iterativt med maskinens design. Maskinen havde 

førhen ikke haft et fokus på den mulige mængde af cigaretskod, den kunne modtage ad gangen, men det 

blev nu åbenlyst, at den skulle kunne tage imod mange cigaretskod på en gang. Hvis brugeren i 

modsætningen til dette, udelukkende havde mulighed for at aflevere ét cigaretskod, i automaten, ad 

gangen, ville dette betyde en væsentlig længere, og derved mere uhygiejnisk håndtering, som kunne 

resultere i, at færre folk ville benytte automaten. Der opstod desuden et ønske om at sætte et forøget 

fokus på muligheden for benyttelse af lommeaskebæger, som ville sørge for nem opbevaring af 

cigaretskod hos brugeren. Lommeaskebægeret kunne udover at være en let håndterlig 

opbevaringsmulighed for cigaretskod, også designes med en QR-kode, som kunne skabe information 

omkring SkodPant-automaten og hjælpe brugeren til nærmeste automat, hvilket ville simplificere 

implementeringen af produktet i hverdagen. Automaten ville desuden skulle være let tilgængelig, og 

placeret mange steder, for at sørge for at den blev benyttet. 

 

Modeller: 
 

Modeller er fysiske, abstrakte eller visuelle repræsentationer af genstande, processer eller fænomener. 

Formålet med udarbejdningen af en model er at fremhæve eller objektivisere produkter eller processer, 

således at disse kan undersøges, forstås, forklares og forudsiges (Christensen, T. B., 2021, s 5).  

Modeller kan deles ud i 3 forskellige typer, som hver især repræsenterer modellen på forskellige vis. Af 

hensyn til relevans af opgaven, forklares kun de to relevante. Numeriske modeller er således udeladt. 

 

1. Visuelle modeller:  

 

Visuelle modeller består af illustrationer, som ønsker at genskabe en genstand eller en proces. 

Formålet med denne form for model er typisk at undersøge æstetikken på et produkt, dets 

dimensioner og det generelle udseende. Illustrative modeller kan dog også forsøge at undersøge 

et produkts indre mekanismer og operationelle principper, for derved at kunne videreudvikle og 

forbedre dette (Christensen, T. B., 2021, s 6-8).  



 44 

 

2. Fysiske modeller: 

 

Fysiske modeller er modeller fremført i materiale, som skal formå at repræsentere et design eller 

en genstand. Disse modeller er oftest simplificerede udgaver af hvad det ønskede endelige 

produkt skal være og har derfor oftest kun de mest nødvendige funktioner, indre mekanismer og 

operationelle principper. Disse modeller benyttes typisk til at teste, udvikle eller afprøve 

produktet, således at det endelige produkt kan konstrueres i fuld skala med alle funktioner 

(Christensen, T. B., 2021, s 9). 

 

I forbindelse med udarbejdningen af produktet, har fokus allerede tidligt i processen været udvikling og 

konstruering af en prototype på en pantmaskine, som kan modtage cigaretskod. Ved at arbejde med en 

fysisk prototype af produktet, blev der givet mulighed for at identificere eventuelle problematikker og 

fejler ved designet af vores produkt. 

 

I arbejdet med projektopgaven, var det relevant at arbejde først med visuelle modeller for at opnå en 

fælles forståelse af produktet og derefter en fysisk model, for at konkretisere hvordan produktet skulle 

fremstå. Igennem arbejdet med vores visuelle model var vi i stand til at gennemgå en iterativ proces. Vi 

var herigennem i stand til løbende at evaluere vores ideer og disses fejl og mangler. Da vi løbende 

tilegnede os mere viden omkring vores produkt og hvad det skulle være i stand til, gav dette også 

anledning til at videreudvikle og tilføje flere egenskaber. Da en tilfredsstillende visuel model var 

sammensat, var grundlaget for en fysisk model/prototype lagt. På baggrund af ideer og tanker fra de 

visuelle modeller, fremlagde hvert gruppemedlem forslag til et endeligt produkt med fuld funktionalitet 

og en model af en prototype, som kunne konstrueres på relativt kort tid og uden diverse tekniske 

færdigheder. Herefter blev der udarbejdet en fysisk model, for at undersøge hvordan tilfældige 

mennesker interagerede med maskinen.  

 

Makroforhold: 
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Udover de rent tekniske og etiske forhold, som kunne stå i vejen for et vellykket produkt, måtte der også 

tages højde for omkringliggende faktorer, som kunne forhindre projektet. Der blev således truffet en 

beslutning på trods af opgavens begrænsninger, om at danne et overordnet overblik over, hvilke 

nøglepersoner/firmaer, som kunne stå i vejen for projektet og hvilke som kunne være supporterende for 

udviklingen af maskinen og processen. For at opnå dette overblik blev der foretaget en stakeholder 

analyse. 

 

  

Billede 1: Stakeholderanalyse 

Igennem analysen blev det fundet frem til at de vigtigste aktører, med høj interesse i produktet og stor 

mulig indflydelse var: 

1. Tobaksfirmaerne 

2. Hold Danmark Rent 

3. Politikere 
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4. Københavns Kommune og Roskilde Kommune 

 

Det kan således konkluderes ud fra analysen, at disse stakeholders, vil have den største indflydelse på 

produktet. Skulle det nå så langt, at produktet skal implementeres i den virkelige verden, ville det altså 

have været relevant at foretage sig yderligere overvejelser, omkring hvordan disse aktører kan inddrages 

i projektet. Af hensyn til rapportens fokus, blev der ikke foretaget yderligere overvejelser omkring hvordan 

en sådan strategi kunne se ud. 

 

Empiri 
 

Diffusion of Innovation 
 

Det har under arbejdsprocessen været ønskværdigt at arbejde ud fra metoden Diffusion of Innovation. 

 

Figur 3: Rogers, E., Diffusion of Innovation, 2003, s. 165 

Ved løbende at arbejde ud fra modellen, har tanken været at dette ville resultere i en forstærkende 

sandsynlighed for at flest mulige brugere, ville begynde at implementere SkodPant, som en fast del af 
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deres hverdag. Dette vil betyde at flest mulige rygere vil benytte sig af maskinen, hvilket vil bidrage til en 

vedvarende korrekt afskaffelse af cigaretskod. Der har altså kort sagt været et ønske, om at opnå en 

positiv meningsdannelse til innovationen, som ville føre til benyttelse fremfor afvisning, ved at skabe en 

flydende gennemgang af alle trin. Opnåelsen af denne meningsdannelse, er designet således: 

  
1.     Viden: 
Ud fra den indsamlede data i det udførte VOXPOP, kan det konkluderes, at 58 ud af 60 adspurgte mente 

at cigaretskod var et problem i forhold til det rene gadebillede (Bilag 1, Voxpop, s. 3 & 4). Dette ligger 

grund for den viden, som er første trin i modellen. Bevidstheden omkring problemet er nemlig allerede 

før produktet/processens introduktion, til stede. Maskinen skal altså ikke sætte lys på et nyt problem, 

men fremstå som løsningen hertil. 

  

2.     Overtalelse: 
Ved at introducere maskinen, så den er let tilgængelig i supermarkeder, eksponeres eventuelle brugere 

for funktioner og maskinens tilstedeværelse. Ved gentagende gange at se produktet, er forhåbningen at 

dette ville påvirke brugeren til at danne sige en mening omkring det, og ligge op til brug heraf. 

  

3.     Beslutning: 
Igennem udarbejdet storyboard, opstod et ønske om at påvirke brugeren udenfor området af 

pantmaskinen. Der opstod altså en idé om at designe et lommeaskebæger, som ved scanning kunne vise 

til nærmeste pantmaskine (Bilag 6, Storyboard, s. 3 & 7). På denne måde, påvirkes brugeren ikke blot til 

at anskaffe vedkommendes cigaretskod forsvarligt, men udfører også en aktivitet som igen kan medføre 

brug af maskinen.  

  

4.     Implementering: 
Fungerer de tidligere punkter i modellen efter hensigt, vil dette føre til benyttelse af produktet. Ved at 

benytte produktet gentagende gange, vil pantautomaten, blive en inkorporeret del af brugerens rutine. 
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5.     Bekræftelse: 
Igennem brug af produktet, vil bybilledet formentligt i stigende grad blive renere og renere. Dette vil 

betyde et generelt renere miljø og således bekræfte brugeren i produktet. Den økonomiske bekræftelse i 

form af udbetalingen, er desuden en motivationsfaktor, som også vil bekræfte brugeren.   

 

Ud fra den data der er blevet bearbejdet, er der belæg for, at det vil være muligt at kunne motivere især 

de unge rygere til at bruge SkodPant systemet. Umiddelbart viser den indsamlede data, at selvom der står 

skraldespande rundt omkring I byerne, så vil en stor del af rygerne stadigvæk smide deres cigaretskod på 

jorden. Derudover viser dataene, at dem der normalt benytter sig af et pantsystem, gør det af økonomiske 

årsager, hvilket muligvis vil kunne være tilfældet ved SkodPant systemet. Det er ligeledes vurderet at 

implementeringen af systemet vil være succesfuld, da vi kommer igennem alle trinene i Diffusion of 

Innovationen modellen.  

Det antages igennem disse data, at det er muligt at motivere og påvirke rygere til at benytte 

pantautomaten igennem Diffusion Of Innovations fem trin. Det antages desuden at en funktionel løsning 

på problemet, som bliver benyttet i denne proces kunne være et lommeaskebæger.  

 

Prototype  
 

Overvejelser  

 

Dette projekt har fra start været præventivt løsningsorienteret. Efter gennemgangen af alternative 

løsninger på problemstillingen, blev pantsystemet anset som værende den mest optimale løsning. 

Eftersom at en af komponenterne i et pantsystem er en pantautomat, så er det klart at den skulle designes 

ligeledes.  

Som det er beskrevet i et tidligere afsnit vedrørende lineære- og cirkulære pantsystemer, så vil det være 

en forkert antagelse at SkodPants design er identisk til det pantsystem som Dansk Retursystem har 

implementeret til pant af dåser og flasker. Da prototypen på pantautomaten skulle designes, var der 

derfor en masse overvejelser omkring pantautomatens forskellige komponenter. Som det fremgår af CCM 

(Bilag 5, CCM, s. 2), så er en af de underliggende problematikker ved pantautomaten, den hygiejniske 

håndtering af cigaretskod. Dette omfatter både opbevaringen af cigaretskod fra at cigaretten bliver røget 
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til at cigaretskod ender i pantautomaten, men det dækker også over processen når man afleverer det. Det 

er nemlig tvivlsomt, at brugeren vil finde det hygiejnisk at skulle lægge cigaretskod ind én ad gangen i 

automaten. Brugeren ønsker at kunne kaste alle sine cigaretskod ind i maskinen på én gang. Derfor blev 

der hurtigt tiltænkt designløsninger. F.eks. ved at lave en tragt eller en rist der gjorde at cigaretskod kom 

igennem automaten ordentligt. Én af designforslagene for tragten fremgår af billede 3. 

 

      

 Billede 2 (til venstre) & 3 (til højre): Mulige design af produkt og prototype  

Behovet for at cigaretskod kommer igennem automaten én ad gangen, opstår til gengæld kun hvis der 

skulle bruges billedgenkendelses eller stregkoder til at genkende cigaretskod. Det tredje alternativ ville 

være at sætte mikrochips i hvert cigaretskod. På den måde ville man kunne scanne flere cigaretskod på 

én gang. Eftersom at stregkoder og mikrochips er mere præcise og sørger for at man undgår at der f.eks. 

bliver snydt, så er det umiddelbart de bedste løsninger. Disse løsninger kræver dog, at 

tobaksproducenterne sætter stregkoder eller mikrochips på ved produktionen. Som det er nævnt i et 

tidligere afsnit omkring Hold Danmark Rent, så kommer den løsning sandsynligvis ikke til at fungere, da 

produktionen af cigaretskod ikke foregår i Danmark. 

Der har altså fra projektets spæde begyndelse, været en forståelse af at der skal differentieres mellem 

det ønskede produkt og den prototype som dette projekt kan fremstille. Det ønskede produkt ville have 
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mikrochips sat ind i cigaretskod allerede ved produktionsfasen af cigaretten. Prototypen bruger billede 

genkendelse til at sortere cigaretskod fra f.eks. grene. Billede 2 er en skitse af hvordan det ønskede 

produkt ville se ud. 

 

Rapid Prototyping - SkodPant 

Da det blev tid til at konstruere prototypen, så blev fremgangsmåden rapid prototyping benyttet, ved 

hjælp af Fablabs lokaler og ekspertise, da det gav bedst mening for projektet.  

For at skabe overblik omkring hvorvidt projektet gik i den rigtige retning i forhold til konstruktionen af 

pantautomaten, var det væsentligt først at konstruere en fysisk model i noget nemt og let materiale som 

ikke var tidskrævende. Det er derudover en stor fordel at arbejde i et nemt materiale når man arbejder 

iterativt, da der hele tiden kommer nye forbedringer til. Det resulterede i at den første model blev bygget 

og konstrueret ved brug af pap og lim. Den færdige pap-model var effektiv til at give projektet noget 

visuelt og konkret at arbejde ud fra. Tanken bag var nemlig, at den færdige prototype skulle bygges 1:1 i 

krydsfinértræ, ud fra erfaringerne fra pap-modellen. Dette sikrede at den endelige prototype blev 

konstrueret optimalt i første forsøg og der skulle dermed ikke bruges evt. unødvendig tid, havde man blot 

forsøgt at lave den færdige model i første forsøg.  

         

Billede 3 (til venstre), 4 (i midten), 5 (til højre): Prototype i pap 
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Software & Hardware 

 

Eftersom at prototypen ville bruge billede genkendelse til at validere hvorvidt en genstand er et 

cigaretskod eller ej, så var der behov for noget software der kunne gøre dette. Den endelige software som 

er en del af prototypen, er et videreudviklet produkt af noget kode som projektgruppen fik tilegnet sig 

under en workshop om kunstig intelligens. Selve koden, som prototypen tager udgangspunkt i, er 

JavaScript og er skrevet af Mads Hobye (Hobye, M., 2021). Modifikationen, som projektgruppen har lavet, 

er fra linje 42-45 og den URL som er selve billede genkendelsesdelen på linje 6 i egen kode (bilag 2, Egne 

koder) og er lavet med en anden software fra teachable machine af Google (Teachable Machine, 2021). 

Projektgruppen har altså ikke produceret koden selv, men har blot modificeret allerede eksisterende 

kode, så det fungerer til billede genkendelse af cigaretskod i prototypen.  

Prototypens komponenter fremgår af billede 3 & 4 ovenfor. Der er altså en træk-lem til at få cigaretskod 

til at falde ned i en spand under den, hvis man trækker pladen ud af. Der er et kamera til at scanne 

cigaretskod, og der er en computer til at køre softwaren.  

 

Visuel model 

 

Denne model af prototypen var tiltænkt som en endelig prototype, og blev udviklet ved først at blive 

tegnet grafisk i programmet fusion 360. Herefter blev tegningen/filen gemt og overført til en CNC fræser 

hvor den blev skåret i 14mm krydsfiner. De forskellige komponenter blev derefter hånd slebet og skruet 

sammen til en enhed, som resulterede i den fuldendte prototype.  
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Billede 6 (venstre), 7 (midten), 8 (højre): Prototype i træ 

Dette er en fordelagtig fremgangsmåde, da det gør at målene bliver helt præcise, modsat hvis træet var 

blevet skåret i hånden. Derudover, så fungerer den grafiske tegning i Fusion 360 som en visuel model, så 

man nemt kan fremvise de forskellige komponenter som prototypen er sammensat af.  

 

 

     

Billede 9 (venstre), 10 (højre): Prototype i Fushion 360 
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Produktbeskrivelse 
 
Som beskrevet i de foregående kapitler om udviklingen af projektets prototype, så skelnes der i dette 

projekt mellem prototypen og det ønskede produkt. De to er meget forskellige eftersom, at der rent 

praktisk mangler nogle strukturelle forandringer, før at man ville kunne lave en 1:1 prototype på det 

endelige produkt. For at komme enhver forvirring til livs, så gennemgås begge dele nedenfor:  

 

Det ønskede produkt 
 

Hvis man forstiller sig at dette projekt ville blive udrullet på landsplan i morgen, så ville det blive gjort med 

det endelige produkt. Det ville ikke basere sig på billede genkendelsessoftware, men på en stregkode eller 

mikrochip. Dette ville det kunne, eftersom at producenterne på landsplan ville være nødsaget til at tilføje 

stregkoder eller mikrochips til deres cigaretter, hvis de ønskede at forblive på det danske marked. Det er 

altså en forudsætning for succesen ved produktet, at det bliver indført politisk. Fordelen ved at gøre 

systemet stregkode eller mikrochip baseret, er at man nemt kan komme snyd til livs. Én af de store 

problematikker ved produktet, er nemlig snyd. Benny Steen Rasmusen, direktør i Hold Danmark Rent, 

formulerede det sådan her under et interview med ham: ”Så hvis man skal have som det danske 

pantsystem, det er et lukket system, som gør at det kun er emballage med et særligt sikkerhedsmærke i 

Danmark, som udløser panten i typiske automater. Og det samme er du nødt til at gøre på skod, for ellers 

kan du bare se hvad der bliver importeret af skod fra udlandet.” (Bilag 4, Interview Benny Steen 

Rasmussen, s. 12). Det er altså essentielt, at systemet bliver lukket ved at indføre stregkoder.  

Det ønskede produkt vil altså fungere på samme måde som det pantsystem vi har i Danmark, på nær de 

forskelle der er blevet gennemgået i et tidligere kapitel om pantsystemer.   

 

Prototypen  
 

Det er klart, at hvis man blot ønskede at lave en fysisk model af produktet, med det formål at løse mulige 

designproblemer iterativt, så ville man kunne lave prototypen med et stregkode- eller mikrochipsystem. 

Men for dette projekt, så har ambitionen fra start været, at man gerne ville bruge prototypen til at 

indsamle data, der kunne understøtte hypotesen om at dette projekt ville fungere. Derfor adskiller 
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prototypen sig fra det ønskede produkt. Fordi, at det ikke kan skabes med de samme forudsætninger før 

at et pantsystem ville blive indført, hvis man samtidigt ville lave dataindsamling med den. Protypen 

opfylder dermed flere formål. 

 

Det er tydeligt at der er udfordringer ved at udvikle en maskine til et pantsystem for cigaretskod. Men ved 

brugen af CCM, til at klarlægge eventuelle udfordringer, og dermed tage højde for dem, så er der blevet 

designet et system og en prototype, der skal kunne håndtere disse udfordringer. Det er fordelagtigt at 

gøre ved brug af prototypeudvikling, da det dermed kan gøres iterativt. Udover de rent designmæssige 

løsninger, opstår der også etiske og moralske problematikker, som er vigtige at tage højde for, hvilket blev 

gjort med udgangspunkt i den konsekvensetiske utilitarisme tidligere i opgaven.  

 

Forurening i natur & by 

 

Der er tidligere blevet redegjort for den miljøbelastning cigaretskod udgør i vores miljø. De mange 

giftstoffer der findes i cigaretskod, kommer primært fra filtre der anvendes i produktionen af almindelige 

cigaretter. Cigaretskod udleder diverse giftige stoffer som potentielt set, har helbredsmæssige 

konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Udover det er filteret opbygget af en masse små fibre som 

består af cellulose acetat. Cellulose acetat er ikke som først antaget biologisk nedbrydeligt, men 

nedbrydes via UV-lys til mikroplast, som optages af vand og/eller i jorden (Novotny et al., 2009, s. 3). 

Cigaretskod kan altså forurene miljøet på flere forskellige måder (Novotny et al., 2009, s. 6). Der er i 

redegørelsen beskrevet konkrete eksempler på direkte negativ påvirkning af planter ved 

væksthæmmende effekter, der kan henføres til forurening fra cigaretskod. De mange studier er 

forholdsvis nye og begrænsede i omfang, og det er derfor svært at konkludere hvor udbredt og stort 

problemet er (Garde, C & Thorsen, A, 2020). 

 

På trods af usikkerheden af omfanget, så er det tydeligt at cigaretskod med sikkerhed har en negativ 

indvirkning på miljøet, på flere parametre, ud fra de nævnte rapporter. Usikkerheden gør det svært at 

vide med sikkerhed, hvor stor indvirkningen på dyr er, da disse undersøgelser ikke stiller en klar 

konklusion, men konsekvenserne af mikroplast er tydelige. 

 



 55 

 

Omfang/mængde af cigaretskod i natur & by 

 

Som angivet i redegørelsen er der igennem eksempler fra henholdsvis Roskilde Kommune og Københavns 

Kommune forsøgt en redegørelse for omfanget af det miljøproblem, som cigaretskod udgør i miljøet og i 

og omkring byerne. Igennem kortlægning af henkastet affald fra begge kommuner i 2020 gives der et 

indblik i, hvor stor en andel af det henkastede affald som cigaretskod udgør af den samlede mængde 

affald. I Roskilde Kommune udgjorde cigaretskod 66% af den samlede optalte affaldsmængde i 2020 (Hold 

Danmark Rent, 2020, s.19). Hvorimod Københavns Kommune lå helt oppe på 87% (Miljø- og 

fødevareministeriet, 2020, s.17). Hold Danmark Rent inddeler kommunerne i 3 niveauer afhængig af antal 

indbyggere A, B og C. En A-kommune er f.eks. Tønder kommune, hvorimod Roskilde er en B-kommune og 

København, som stor kommune, er en C-kommune. Denne opdeling benyttes for bedre at kunne 

sammenligne affaldsniveauerne imellem de forskellige kommuner. Den større andel af cigaretskod i de 

store kommuner og byer, fremfor de mindre kommuner, må primært skyldes en større besøgsfrekvens af 

borgere/pendlere samt flere turister som besøgende i de store byer (Bilag 4, Interview Benny Steen 

Rasmussen, s. 2). Ikke nok med at cigaretskod udgør den langt største andel af henkastet affald i naturen, 

så er den andel ovenikøbet stigende. 

Ved at sammenligne analysen fra Roskilde Kommune, der er foretaget i 2019, med den som er foretaget 

i 2020, kan der konstateres at miljøbelastningen fra cigaretskod i naturen udgør et stigende problem, 

baseret på data fra Roskilde Kommune, idet antallet af optalte cigaretskod steg med 27% på bare ét år 

(Hold Danmark Rent, 2020, s.19). Hvis mængden er stigende i en kommune som Roskilde og 90% af alle 

de opsamlede cigaretskod er opsamlet på lokaliteter, der er givet en kritisk eller delvist kritisk 

bedømmelse i renholdelseskvalitet, kan det være med til at underbygge teorien om at affald avler affald 

også kaldet ”The Broken Windows Theory” (Mckee, A. J., 2013).  Her ses en tendens til, at hvis der ligger 

cigaretskod på en lokation i forvejen, så vil den enkelte person være mere tilbøjelig til at smide sit eget 

cigaretskod på samme lokation.  

Hypotesen om at folk er langt mere tilbøjelige til at smide cigaretskod på jorden, hvis der i forvejen ligger 

meget affald underbygges af en kvantitativ analyse fra Hold Danmark Rent der viser at 12,1% af de 

adspurgte borgere mener, at man efterlader affald på grund af, at ”der alligevel er så beskidt i forvejen” 

(Miljø- og fødevareministeriet, 2020a, s.34). 
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Teorien om at affald avler affald understøttes dog ikke af en analyse udarbejdet af Københavns Kommune, 

Teknik og Miljøforvaltning i samarbejde med konsulenthuset /KL.7 i 2018, hvor de via kvalitative 

observationer af 171 rygeres adfærd, kunne observere at 87% af de cigaretskod der blev smidt på gaden, 

blev smidt steder hvor der næsten ingen affald lå (Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 

2018, s. 12).  Så det virker til ikke at være nok til at holde byen ren, hvis man vil komme problemet til livs. 

 

Cigaretskod som affaldstype, er mængdemæssigt et stort problem i især de større byer, på baggrund af 

forskellige faktorer. Problemet ser desuden ud til at være stigende, hvilket kan skyldes The Broken 

Windows Theory. Denne antagelse bliver dog udfordret af undersøgelsen udført af /KL.7. 

 

Økonomi 

 

Omkostninger forbundet med oprydning i forhold til indsamling af cigaretskod, ser ud til at være en både 

omfangsrig og bekostelig affære. Det er dog svært at gøre det samlede omkostninger op, idet 

affaldsindsamling i det offentlige rum, stort set altid sker integreret med andre aktiviteter, såsom pleje og 

rengøring af grønne arealer samt vedligehold og rengøring af toiletter og offentlige arealer. Ifølge 

oplysninger fra Roskilde kommune, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at gøre op hvad det koster 

økonomisk at samle cigaretskod op i kommunen. Der er, som beskrevet i redegørelsen, forsøgt foretaget 

et estimat svarende til næsten 33 millioner i hele landet, til anvendelse af aktiviteter forbundet med 

indsamling/renhold af cigaretskod om året. Dette estimat skal dog tages med forbehold, da der kun er 

medtaget cigaretskod, som befinder sig på arealer der behandles af kommunerne, Naturstyrelsen og 

Vejdirektoratet, og at der kun dækkes over de cigaretskod der faktisk opsamles, og ikke dem der bliver 

liggende (Miljø- og fødevareministeriet, 2020b, s. 36). Dette betyder at det samlede tal på 33 millioner, er 

lavere end det reelle tal hvis alt blev opsamlet. Derudover bliver de fleste cigaretskod opsamlet i 

forbindelse med almindeligt renhold, og derfor er det svært at udregne en stykpris. Til trods for dette har 

man tilbage i 2008 vurderet at det i Københavns Kommune kostede omtrent 2 kr. pr. indsamlet 

cigaretskod (Gottschalck, A. 2013).   
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Ud fra ovenstående data kan det konkluderes at henkastede cigaretskod er en klar forurenende faktor i 

både by og natur. Udover det æstetiske og miljømæssige problem herved, er cigaretskod også en 

økonomisk belastning for kommunerne. Det præcise tal for denne økonomiske belastning er uvis, men 

estimeres på landsplan at koste omkring 33 millioner kroner. Igennem denne data belyses en økonomisk 

og miljømæssig nutidsrelevans, som ligger bund for rapportens ønske om at arbejde med en ny løsning 

på problemet. 

 

Hold Danmark Rent  

 

I projektet er der valgt at gøre brug af kvalitativ metode i form af interview. Der er blevet foretaget et 

interview med Benny Steen Rasmussen, administrerende direktør hos Hold Danmark Rent. Da Benny 

Steen Rasmussen er ekspert på området, kunne han belyse det fra en relevant og nutidig vinkel. Udover 

at have meget viden om det nuværende pantsystem fra hans fortid hos Dansk Retursystem A/S, så havde 

han også gjort sig mange tanker om de tiltag der er igangsat hos Hold Danmark Rent, for at gøre op med 

cigaretskod i by og natur. Som det kan ses ved Københavns Kommune, så har de valgt at fokusere på 

adfærdsdesign for at mindske cigaretskod der ender i miljøet (Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning, 2018, s. 3). Her mener Benny Steen Rasmussen, at det ikke er en holdbar løsning. Han 

mener at nudging er en døgnflue: “Nudging det er sådan en døgnflue, det lever ganske kort” (Bilag 4, 

Interview Benny Steen Rasmussen, s. 3). Han taler om The Broken Window Theory, der forklarer hvordan 

skrald avler skrald, og mener at det giver bedre mening at sørge for at kritiske lokationer holdes rene og 

ryddelige, og på den måde giver borgerne et billede af en renere og mere behagelig by, som vil sikre sig, 

at flere vil forsøge at bibeholde det. Han nævner også bud på alternative løsninger, der kunne ligge i et 

bionedbrydeligt cigaretskod, men mener ikke at dette er løsningen, da borgerne bør stå med ansvaret for 

ikke at henkaste, i stedet for at lade teknologien løse problemet for dem. Det er, ifølge Benny Steen 

Rasmussen, et spørgsmål om bedre opdragelse (Bilag 4, Interview Benny Steen Rasmussen, s. 13).  

I Hold Danmark Rent har de udviklet et koncept der hedder Ren Natur, som er et frivillighedskoncept der 

via lokale foreninger får samlet skrald i lokalområderne. I 2021 havde de ca. 470 frivillige foreninger spredt 

over landet (Bilag 4, Interview Benny Steen Rasmussen, 2021, s. 13). Ved at samle skrald i lokalområdet, 

og renholde grønne områder, kan foreningerne blive belønnet med 3000 kr., som er indsamlet via 

sponsorater (Bilag 4, Interview Benny Steen Rasmussen, 2021, s. 13). Det er ikke muligt at gøre det som 
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privatperson, da der er fokus på det sociale aspekt, og at den økonomiske gevinst skal gavne sociale 

instanser (Bilag 4, Interview Benny Steen Rasmussen, s. 13). Det er ikke mening at det skal ses som om, at 

man bliver betalt for at samle skrald, men derimod at man giver noget til hinanden (Bilag 4, Benny Steen 

Rasmussen, s. 4). Det er et meget populært projekt, og der er pt. en længere venteliste for at deltage. 

Benny Steen Rasmussen mener at frivilligt arbejde er noget der bruges mere, især til at få fjernet gammelt 

skrald ude på grønne ruteområder (Bilag 4, Interview Benny Steen Rasmussen, 2021, s. 7). 

Som redegjort, har Hold Danmark Rent et tæt samarbejde med flere kommuner, om at afdække mængden 

af cigaretskod i miljøet, ved at bruge deres Skodindeks, som inddeler områderne indenfor ni forskellige 

kategorier. 

Der kan derimod også kigges på hvad Hold Danmark Rent har valgt ikke at gøre. Det er f.eks. det 

nuværende pantsystem, som projektet i en vis grad er inspireret af. Ifølge Benny Steen Rasmussen, er der 

nogle store faldgruber, hvis pantsystemet overføres til cigaretskod. Det er essentielt at man kan garantere, 

at kun de cigaretskod der i forvejen er betalt pant for, kan udløse den økonomiske gevinst i en 

pantautomat. Det opnår man i dag ved at eksempelvis flasker, har en stregkode eller lignende som kan 

scannes og på den måde bekræfte, at de er købt i Danmark. Ellers risikerer man at folk kommer til 

Danmark med udenlandske cigaretskod, der ikke er en del af pantordningen, for at opnå en økonomisk 

gevinst. Per dags dato har vi ikke nogen tobaksproducenter i Danmark, hvilket vil gøre det meget 

omfattende hvis man ønsker at indføre en pantordning på nationalt plan (Bilag 4, Interview Benny Steen 

Rasmussen, 2021, s. 12). Udover det har han svært ved at forestille sig, at nogen ønsker at have risikoen 

for økonomisk tab hængende på sig, da der umiddelbart medfølger en stor risiko for snyd (Bilag 4, 

Interview Benny Steen Rasmussen, 2021, s. 12). 

For at reducere mængden af henkastede cigaretskod i miljøet, arbejder Hold Danmark Rent med et 

frivillighedskoncept, da de umiddelbart ikke mener, at nudging har den ønskede effekt. HDR forholder sig 

desuden skeptiske over for idéen om et pantsystem, da Benny Steen Rasmussen fra sin tid i Dansk 

Retursystem, har oplevet at der ikke er opbakning om at betale for evt. snyd. Samtidig bliver der ikke 

produceret cigaretter i Danmark, så det er ikke muligt at tilføre stregkoder, som det ses ved det allerede 

eksisterende pantsystem for dåser og flasker, medmindre at staten bliver involveret.  

 

Kommuner 
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Som nævnt længere oppe i rapporten er Roskilde Kommune pt. i gang med nogle forskellige tiltag for at 

komme det henkastede affald, herunder cigaretskod, til livs. Anitta Udholm Andersen, som er Vejingeniør 

i Roskilde Kommune, uddyber dette nærmere “Af konkrete tiltag har vi forsøgt os med at bruge skodristen 

på konkrete udvalgte steder. De har vist sig at have god effekt, og vi får meldinger ind om, at som 

tidsfordriv så skubber de ventende passagerer cigaretskod ned i risten. Ellers prøver vi at have 

skraldespande på strategiske steder, så rygere har et sted at komme af med deres skod” (Bilag 7, Mail 

Anita Madsen). På billedet nedenfor ses skodristens implementering i Roskilde Kommune. 

 

Billede 11: Billedet taget af skodrist i Roskilde Kommune 

I Københavns Kommune forsøger man at komme problemet med cigaretskod til livs ved brug af 

adfærdsdesign løsninger. I en rapport, udarbejdet af /KL.7, for Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning, oplyses det, at der efter en metodisk arbejdsgang med flere iterationer/varianter af 

skraldespande, nu opsættes en ny variant af kommunens skraldespande, se billede 12. Ifølge tallene i 

rapporten viser det sig, at der via en øget opmærksomhed omkring det nye design, at flere cigaretskod nu 

ender i skoddeløsningen, som er ovenpå skraldespandene. Ifølge rapporten, så var der efter det sidste 

forsøg, hvor man forsøgte at synliggøre skraldespandene med lyserøde farver, 47% færre cigaretskod 

smidt på jorden omkring de nye skraldespande og 78% flere cigaretskod i skoddeløsningen (Københavns 

Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018 s. 49). 
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Billede 12: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 48 

Roskilde Kommune har altså anvendt nogle konkrete tiltag for at reducere problemet med cigaretskod. 

Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at finde ud af præcist hvor meget de enkelte tiltag har 

hjulpet, da vi ikke kan få oplyst procentmæssigt, i hvilket omfang det reducerede cigaretskodmængden i 

forhold til at vurdere, om disse forbedringer virker efter hensigten. Københavns Kommune har ligeledes 

indført tiltag i form af muligheder for at komme af med skrald, for at reducere mængden af henkastede 

cigaretskod. Det kan konkluderes ud fra Skodindekset og andre indeks, at der på trods af de forskellige 

tiltag, stadig er et stigende stort problem med cigaretskod. 

 

Adfærdsmønstre ved henkastning af cigaretskod 

 

I forbindelse med den rapport, som /KL.7 har udarbejdet til Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning, har der været fokus på adfærden omkring rygere. Der er indsamlet information ved 

hjælp af både observations- og interviewstudier. Disse studier er blevet bearbejdet for at kunne forstå 

adfærden ved rygere bedre, så det er muligt at kunne designe den bedst mulige løsning for, at 

cigaretskoddene ender i affaldsspanden, i stedet for på gaden (Københavns Kommunes Teknik- og 

Miljøforvaltning, 2018 s. 3). 
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Observationsstudiet blev foretaget over seks dage, og der blev observeret i alt 171 rygere. Her blev der 

blandt andet kigget på, hvor langt rygeren var fra en affaldsspand, da de efterlod deres cigaretskod på 

jorden. Her viser tallene at 28% af gangene hvor et cigaretskod endte på jorden, var rygeren maksimalt 

tre meter fra en affaldsspand (Figur 14). 

 

Figur 14: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 13 

Der blev også kigget på, hvor åbenlyst et cigaretskod blev efterladt i miljøet. Her blev rygerne 

kategoriseret efter om cigaretskoddet blev efterladt skjult, som i f.eks. en kloakrist, om cigaretskoddet 

blev delvist skjult, som f.eks. langs væggen, eller om cigaretskoddet blev efterladt midt i det hele, uden 

forsøg på at skjule det. Her blev 169 rygere observeret, og de 56% af dem efterlod deres cigaretskod helt 

åbenlyst (Figur 15).  
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Figur 15: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 15 

Interviewstudiet blev foretaget over fem dage, på 11 forskellige lokationer i København, hvor 92 rygere 

er blev et interviewet. Af de 92 har 21 svaret at de aldrig smider deres cigaretskod i miljøet, og derfor 

fremgår de ikke i de kommende resultater. 

 

Der er i forbindelse med interviewstudiet blevet spurgt ind til rygernes holdning til at smide sit cigaretskod 

på gaden. Her svarer 69 rygere på spørgsmålet, og 70% mener ikke det er i orden. Det er til trods for, at 

disse rygere har indrømmet, at de selv smider deres cigaretskod i miljøet fra tid til anden (Figur 16).  
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Figur 16: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 18 

 

68 personer er herefter blevet spurgt ind til, hvorvidt de synes det er i orden at smide sit cigaretskod i 

miljøet, hvis ikke der er affaldsspande i nærheden. Her svarede 39%, at de er enten enige eller meget 

enige, og derfor vurderer det til at være i orden, at efterlade sit cigaretskod i miljøet (Figur 17).  
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Figur 17: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 19 

Ud fra denne data kan der derfor argumenteres for, at der er en sammenhæng imellem hvor langt der er 

til en skraldespand og hvor stor muligheden er for, at et cigaretskod bliver henkastet, især fordi at 70% af 

de adspurgte ikke synes det er i orden at smide sit cigaretskod i miljøet, men 39% synes dog, at det er i 

orden, hvis ikke der er en skraldespand i nærheden. 

 

Motivation og pantning af cigaretskod 
 
 
I forbindelse med den undersøgelse, som er blevet udarbejdet til dette projekt, er 60 personer blevet 

interviewet i en VOXPOP, som skal klarlægge deres begrundelse for at pante, samt hvor mange penge de 

ville skulle betales for et cigaretskod for at aflevere det i en pantautomat. Der er blevet talt med personer 

ad to omgange ved Hovedbanegården i København og én omgang på Stændertorvet i Roskilde. 

 

Begrundelse for pantning  
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Af de adspurgte svarede 51,9%, af dem som gav udtryk for, at de normalt panter, at de panter af 

økonomiske årsager. 35,2% af de adspurgte var mere fokusere på den forskel det gør for miljøet, at vi 

panter vores affald (Figur 18). 

 

Figur 18: Bilag 1, Voxpop, s. 2 

 

Forskelle mellem rygere og ikke rygere  
 

De 60 personer blev spurgt ind til beløbet de skulle betales for at ville smide deres cigaretskod i 

pantautomaten. Her varierer svarene meget fra om de er rygere eller ej, og derfor er tallene opgjort i 

rygere og ikke-rygere. Der var 29 rygere og 31 ikke-rygere i denne undersøgelse. I denne undersøgelse er 

der valgt, at hvis den adspurgte siger, at de vil betales 10 kr. eller mere for deres cigaretskod, så bliver de 

kategoriseret sammen med de adspurgte som siger, at de aldrig ville pante et cigaretskod. (Bilag 1, 

Voxpop, s. 1-4) 

Hvis man kigger på ikke-rygerne, så ville 58,1% ikke pante sit cigaretskod for under 10 kr. pr. cigaretskod. 

22,5% svarer at de gerne vil pante deres cigaretskod hvis de bliver betalt 2 kr. (Figur 19). 

 

 



 66 

 

Figur 19: Bilag 1, Voxpop, s. 1 

 

Kigger man derimod på rygerne, så er det blot 10,3% af de adspurgte der ikke vil pante deres cigaretskod 

for under 10 kr. pr. stk. Her vil 72,3% af de adspurgte dog gerne pante deres cigaretskod, hvis de får 2 kr. 

for det. 48,2% af de adspurgte vil endda gøre det for 1 kr./stk. (Figur 20). 

 

 

Figur 20: Bilag 1, Voxpop, s. 1 

 

Forskelle mellem aldersgrupper  
 

Der er også blevet undersøgt hvorvidt der er en forskel på aldersgrupperne, i forhold til hvor meget de vil 

forvente at skulle blive betalt pr. cigaretskod afleveret i pantmaskinen. Her er grupperne blevet opdelt i 
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dem der er 30 år eller under, og dem der er 31 år eller ældre. Der er 41 adspurgte, som er 30 år eller 

under, og 19 der er 31 år eller over.  

 

I gruppen af adspurgte der er 31 år eller ældre, vil 47,4% af dem ikke være interesserede i at pante et 

cigaretskod, og 36,8% af dem vil pante et cigaretskod hvis de blev betalt 2 kr. (Figur 21). 

 

 

Figur 21: Bilag 1, Voxpop, s. 1 

Hvis man kigger på gruppen der 30 år eller mindre, så vil 51,2% pante deres cigaretskod for 2 kr./stk. I 

denne gruppe vil 29,3% af de adspurgte ikke pante deres cigaretskod (Figur 22). 

 

 

Figur 22: Bilag 1, Voxpop, s. 2,  
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På baggrund af disse tal, er der blevet kigget på de unge rygere, og hvor meget de vil forvente at skulle 

blive betalt for at pante deres cigaretskod. Her svarer blot 10%, at de ikke vil pante deres cigaretskod, 

hvorimod 75% vil gøre det for 2 kr./stk. (Figur 23). 

 

 

Figur 23: Bilag 1, Voxpop, s. 2 

 

 

Ud fra den data der er blevet indsamlet, så ser det ud til, at især de unge rygere vil reagere positivt på en 

løsning med et pantsystem, da 75% af dem gerne vil pante deres cigaretskod for 2 kr./stk. Der er derimod 

ikke belæg for, at det vil motivere ikke-rygere til at benytte pantsystemet, da 58,1% ikke vil pante et 

cigaretskod under nogen omstændigheder. Denne data kan især bruges til at specificere den valgte 

målgruppe for projektet. Umiddelbart ser det også ud til, at det økonomiske aspekt vil kunne motivere 

folk til at aflevere deres cigaretskod, da over 50% af de adspurgte pantere vælger at pante deres pant af 

økonomiske årsager. 

 

Diskussion  

 

Hvor stort er omfanget af problemet? 
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Økonomisk 

 

Der bliver i rapporten fremlagt to konkrete vurderinger af hvor meget indsamlingen af cigaretskod koster 

samfundet. Det er henholdsvis 2 kr. pr. cigaretskod og 33 millioner kr. pr. år., at indsamle de cigaretskod 

som ikke er blevet smidt i skraldespanden, men derimod på jorden. Det er svært at skulle udregne en pris 

på dette, da der er mange forskellige indsamlingsmetoder. Specielt eftersom at cigaretskod oftest bliver 

opsamlet samtidigt med andet affald.  

 

Derfor stiller rapporten sig kritisk overfor beløbet på 33 millioner kr. om året for indsamling af cigaretskod 

i Danmark. Det bliver nævnt, at dette beløb er udregnet kun med data fra kommuner, Vejdirektoratet og 

Naturstyrelsen, og at det kun er de faktisk opsamlede cigaretskod der bliver medregnet (Miljø- og 

fødevareministeriet, 2020b, s. 36). Derfor vurderes det, at der er en stor andel cigaretskod i miljøet, som 

ikke er blevet samlet op, og som vil resultere i en højere omkostning, såfremt at de ville blive samlet op 

som resten. 

 

Der er i år 2008 blevet lavet en vurdering fra Københavns Kommune, om at det kostede omkring 2 kr./stk. 

at indsamle de cigaretskod der var smidt på gaden. Denne vurdering har Københavns Kommune sidenhen 

dog erklæret som værende ikke relevant, da cigaretskod bl.a. også bliver samlet op af fejemaskiner, og 

derfor indgår i opsamlingen af andet affald. I en mail fra Københavns Kommune bliver vi oplyst om, at ”Ift. 

prisen på indsamling af cigaretskod er det svært at adskille indsamlingen af skod fra indsamlingen af resten 

af det henkastede affald, så det kan jeg desværre ikke oplyse ” (Bilag 3, Mail Fra KK). Derfor vurderes det 

fra rapportens side, at denne udregning ikke kan benyttes. 

 

I rapporten vurderes det derfor, at beløbet på 33 millioner kr./året er det mest retvisende bud der kan 

arbejdes ud fra. Selvom at det fra projektets side vurderes, at beløbet reelt må være højere, såfremt at 

man indsamler en større mængde af de cigaretskod der ligger i miljøet, end man gør i dag.  
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Mængde 
 

Der er blevet undersøgt hvor stort problemet med cigaretskod er, og her findes der forskellige bud på, 

hvor stor andelen af cigaretskod er, sammenlignet med øvrigt affald. 

I Roskilde Kommune viste en optælling, at 66% af affaldet, i antal, bestod af cigaretskod (Hold Danmark 

Rent, 2020, s.19). Denne mængde vurderes til at være endnu højere ved at kigge på Københavns 

Kommune, hvor en optælling viste at hele 87% af det indsamlede affald var cigaretskod (Miljø- og 

fødevareministeriet, 2020a, s. 17). Der er stor forskel på de to tal, men de viser begge, at cigaretskod er 

et meget stort problem, og udgør langt størstedelen af det affald der findes i miljøet.  

Hold Danmark Rent vurderede i 2013, at der blev smidt omkring 9 millioner cigaretskod i miljøet, i 

Danmark, om dagen. Altså hvad der svarer 3,3 milliarder cigaretskod om året. Denne vurdering benyttes 

dog ikke længere, da man blot er gået ud fra, at halvdelen af alle cigaretskod blev smidt i miljøet (Miljø- 

og fødevareministeriet, 2020b, s. 37). 

Det vurderes fra rapportens side, at det er svært at få et klart overblik over mængden af cigaretskod i 

miljøet, men at optællingerne fra de to kommuner virker plausible, hvis man sammenligner dem med en 

optælling foretaget af Hold Danmark Rent i år 2020. Her er der blev foretaget optællinger på omkring 

2000 punkter, fordelt i 22 kommuner, som viser at cigaretskod udgør 72% af mængden af affald i antal 

(Miljø- og fødevareministeriet, 2020a, s. 21). Hvis man tager udgangspunkt i The Broken Windows Theory, 

så virker det også plausibelt, at der i mere befolkede kommuner, som Københavns Kommune, er mere 

affald på gaden, end der er i mindre befolkede kommuner som Roskilde Kommune. 

 

Delkonklusion 
 

Derfor tager rapporten udgangspunkt i, at det er forskelligt, fra kommune til kommune, hvor stor 

mængden af cigaretskod i miljøet er, men at Hold Danmark Rents optælling er retvisende i forhold til, at 

mængden næsten udgør 75% af affaldet, efterladt i miljøet, på landsplan. Der er ingen tvivl om, at 

cigaretskod i miljøet er et stort problem, da den mængde af cigaretskod er utroligt skadeligt for naturen, 

og det er dyrt for vores samfund at fjerne dem. Det er herudover også tydeligt, at rapportens løsning skal, 

som udgangspunkt, være billigere end 33 millioner kr./året for at være økonomisk konkurrencedygtig.  
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Hvordan motiveres rygere til ikke at smide deres cigaretskod i miljøet?  
 

Indsamlet data 
 

I forbindelse med rapporten har der været foretaget et interview med Benny Steen Rasmussen der er 

administrerende direktør for Hold Danmark Rent. Her snakkes der om, hvordan man bedst motiverer 

rygere til at afskaffe deres cigaretskod på korrekt vis. Interviewet med Hold Danmark Rent finder frem til, 

at der hos dem ligger et større fokus på opdragelse, da man ved hjælp af kampagner, og organiseret 

frivilligt arbejde, gør danskerne mere opmærksomme på, at cigaretskod indeholder bl.a. mikroplast, og 

derfor ikke skal ende i miljøet. 

Det vurderes ikke fra rapportens side at være den måde problemet løses på. Det anerkendes, at Hold 

Danmark Rent gør en stor forskel for renholdningen af Danmark, og at de vha. Skodindekset og deres 

frivillige arbejde har en positiv effekt på problemet. Det er dog, set fra rapportens side, ikke effektivt nok, 

da mange mennesker fortsætter de dårlige vaner, til trods for den øgede oplysning. 

Der er til rapporten blevet indsamlet data vha. en VOXPOP foretaget ad to omgange i København, og én 

omgang i Roskilde. Der er blevet talt med 60 forskellige personer, som er blevet spurgt ind til ryge- og 

pantvaner. Både i Roskilde og København er der blevet talt med folk på udvalgte lokationer, hvor der er 

mange mennesker i bevægelse, og derfor vurderes de til at være sammenlignelige, til trods for den store 

forskel i antal indbyggere. 

Det er for rapporten klart, at det er svært at lave store konklusioner ud fra en kvantitativ indsamlet 

datamængde der kun indeholder 60 respondenter, men der er alligevel valgt at tage udgangspunkt i den 

indsamlede data, dog med det forbehold, at datamængden er forholdsvis lille. 

I den indsamlede data finder vi frem til, at over 50% af de adspurgte, som panter, vælger at gøre det af 

økonomiske årsager (Bilag 1, Voxpop, s. 2). Dette underbygger vores oprindelige teori om, at hvis folk skal 

motiveres til at smide deres cigaretskod i affaldsspande, eller et pantsystem, så vil de være mere villige til 

at gøre det ud fra et økonomisk perspektiv. 
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Vi finder i samme datamængde ud af, at det især er de unge rygere der ser positiv på løsningen med at 

smide sine cigaretskod i et pantsystem. Her er 75% nemlig villige til at pante deres cigaretskod for 2 kr./stk. 

(Bilag 1, Voxpop, s. 1). Hvilket antages at være en realistisk pris for per cigaretskod. 

 

Andre løsninger 
 
I Københavns Kommune har man forsøgt sig med at udvikle nye typer af skraldespande, som forsikrer 

rygerne om, at deres cigaretskod ikke vil ende nede ved det almindelige affald, og derfor ikke vil antænde 

det. Der er også blevet tydeliggjort, at dette er blevet ændret ved, at man har farvet skraldespandene 

lyserøde. Dette havde en positiv effekt, men fra rapportens side menes der ikke at dette er en holdbar 

løsning, da data fra samme rapport viser, at mere end 25% af de observerede rygere smed deres 

cigaretskod på jorden, selvom de var maksimalt tre meter fra en skraldespand (Københavns Kommunes 

Teknik- og Miljøforvaltning, 2018, s. 3). 

Firmaet GreenButts arbejder med, at lave cigaretskod der er bionedbrydelige. I øjeblikket er disse 

cigaretskod ikke at finde i særligt mange lande, men hvis det kunne blive udbredt til de store 

cigaretproducenter, så har det potentiale for at være en god løsning på problemet med cigaretskod der 

ender i miljøet. Der vil dog stadigvæk kunne være udfordringer med, at flere faktisk vil smide deres 

resterende affald, hvilket kan have en effekt på miljøet. 

 

Delkonklusion  
 

Derfor vurderes det i denne rapport, at der er belæg for, at rygere kan motiveres til at smide deres 

cigaretskod i SkodPant systemet, da de fleste pantere er motiveret af økonomiskgevinst og ikke af 

miljømæssige årsager.  

Nye skraldespande synes heller ikke at være løsningen, da cigaretskod stadigvæk ender ved siden af dem, 

da der ikke er nogen gevinst for rygeren ved at smide deres cigaretskod korrekt i askebægeret. 

 
Hvordan kan man udvikle et velfungerende pantsystem? 
 
Design af systemet 
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I sit spæde stadie, drog SkodPant meget inspiration fra det i forvejen eksisterende pantsystem, som 

håndterer pantflasker og dåser. Mange ligheder blev på idebasis draget imellem de to processer: Placering 

af pantmaskiner i supermarkeder, brugen af QR-koder, betaling af pant pr. cigaretskod, muligheder for 

afhentning, genbrug osv. 

Ideen til SkodPant kom fra det nuværende pantsystem, men på trods af sammenlignelige forhold, blev 

det konkluderet, at Dansk Retursystems pantsystem ikke var fuldkomment oversætteligt til SkodPant. Den 

fundamentale forskel på værdien af det indsamlede materiale altså glas, plastik og aluminium i 

modsætningen til cigaretskod var for stor og muligheder for genbrug af cigaretskod, virkede ikke som en 

mulighed. Genbrugsaspektet af pantsystemet, og værdien af materialet, betød at der i forbindelse med 

SkodPant måtte tænkes anderledes. Dette var grunden til at systemet blev konkluderet lineært i stedet 

for cirkulært, som Dansk Retursystems pantmodel er. Rapporten blev således nødsaget til at stille 

spørgsmålstegn ved om hvorvidt, inddragelse af pantsystemet var relevant for projektet.  

 

 

Figur 11: Dansk Retursystem, (2021), Om pant og pantsystemer 
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Ser man på ovenstående model fra Dansk Retursystem, mentes det alligevel, at dele af processen var 

grundlæggende uundgåelig og derved oversættelig til SkodPants proces. Derved er punkt 02 - 04 af Dansk 

Retursystems proces genbrugt i løsningsforslaget, da rapporten ønsker at arbejde ud fra en pantordning 

på cigaretskod. 

Designet af systemet omkring maskinen er altså til dels bygget på Dansk Retursystems pantsystem, og til 

dels bygget på idéer baseret på designmæssige og saglige behov observeret igennem interviews med 

nøglepersoner, organisationer og en voxpop. 

 

Design af prototype: 

 

I forbindelse med designet af prototype, gennemgik SkodPants prototype mange metodiske overvejelser 

og en lang udviklingsproces, for at indsnævre præcis hvad den skulle kunne og hvordan. En metode som 

blev benyttet til udvikling af produktet, var CCM. En brainstorming metode, som ønsker at forholde sig 

løsningsorienteret til et design. Metoden medførte et godt overblik over årsager og løsningsforslag, men 

arbejder ikke med teknologiske muligheder eller barrierer for løsninger. Omfanget af løsninger fundet 

herigennem er derved begrænsede i deres fuldstændighed, men det menes alligevel at grundarbejdet for 

en fuldkommen proces og prototype er lagt.  

 

SkodPants prototype modtager cigaretskod igennem billede genkendelse, en teknologi som i dette 

tilfælde, naivt hviler på menneskets vilje til ikke at forsøge at snyde maskinen. I prototypens design er der 

ikke indarbejdet nogen former for sikkerhedsforanstaltninger, selvom Benny Steen Rasmussens påpeger 

en pointe om at ingen er villige til at dække mulige tab. Problemet ved billede genkendelse opstår i det, 

at der ikke er en sikring imod genstande, som teknologien af uransagelige årsager, tolker som et 

cigaretskod. Udenlandske cigaretter som der derved ikke er betalt dansk pant på, vil også kunne gå 

igennem maskinen, uden problemer. Designet af prototypen er altså ikke fuldendt og rapporten arbejder 

ikke med eventuelle løsninger på disse problematikker, men forsøger at give et bud på en funktionel måde 

at modtage cigaretskod, som der kan videreudvikles på. 
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Prototype: 

 

Et produkt som rapporten finder frem til, er en simpel prototype udgave af maskinen, som på konceptuel 

basis, kan det samme som det forestillede fuldendte produkt. Prototypen er ment som et pejlemærke for 

videre udvikling. 

SkodPants automat er en grundlæggende del af den tiltænkte pantordning. Der er dog i rapporten ikke 

lagt nogen evidens for, at uopfordrede mennesker ville gøre brug af pantautomaten. Brugen af modellen 

Diffusion of Innovation er tiltænkt, som et bevis på et teoretisk forløb, som ville resultere i dette. 

Prototypen er dog aldrig forsøgt afprøvet, hvilket betyder at denne teoretiske påstand ikke kan bevises. 

 

Delkonklusion 

 

Systemet bag SkodPant er altså skabt på grundlag af succesfulde delelementer, som hviler på et 

funktionelt system og velovervejede designvalg. Automaten er skabt igennem begrundede 

designmæssige metoder, indsamlet data og iterative evalueringer. Alligevel opstår en del mulige fejl og 

kritiske problematikker i forbindelse med projektet. Et af de største problemer som SkodPant stadig står 

overfor, er at der ifølge Benny Steen Rasmussen ikke vil være nogen der vil påtage sig risikoen for tab  

”Og så skal der jo være nogen til at dække underskuddet, og det får du ingen til. Du får ingen banker til, 

du får ingen erhvervsvirksomheder til det, myndighederne vil heller ikke, og så dør det” (Bilag 4, Interview 

Benny Steen Rasmussen, s.12). 

Et emne som denne rapport ikke berører, er indblandingen af eksterne personer, virksomheder og 

organisationer. Rapporten danner sig et groft overblik igennem Stakeholder Analysen, men udarbejder 

ingen strategier og benævner ikke muligheden for håndteringen af problematikker af denne art. SkodPant 

står altså overfor et problem, som ifølge Benny Steen Rasmussen ikke er løseligt, og som vil betyde at 

projektet ikke kan føres videre. SkodPants prototype er heller aldrig indgået i test eller forsøg, og 

evidensen for at den ville fungere i konteksten er manglende.  

Denne rapport er ment som et grundlag for videre arbejde med konceptet og forsøger således ikke at 

konkludere på det endegyldige mål, som vil være implementeringen af maskinen og det bagvedliggende 
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system. Rapporten er således relevant, ikke i det at den fremlægger en plan for udførelse, men til at belyse 

en mulighed og drage opmærksomhed til et problem, som kan løses.  

 

Kritik af teori, metode & empiri 
 
 

Sociologisk Teori  
 

Gennem rapporten bliver The Broken Window Theory brugt gentagende gange for at argumentere for, at 

ét cigaretskod i miljøet avler flere cigaretskod i miljøet. Det er en simpel måde at anskue det på, men 

selvom at Benny Steen Rasmussen, direktør i Hold Danmark Rent, selv bragte teorien på banen ifm. 

Cigaretskod (Bilag 4, interview med Benny Steen Rasmusen, s. 3), så er det ikke givet, at den kan bruges 

på netop denne rapports problemstilling. Den er originalt skabt til at forklare kriminalstatistikker som 

trods alt er ret fjernt ift. et emne som henkastet affald (Mckee, A. J., 2013). 

The Broken Window Theory er også den eneste sociologiske teori som der bliver brugt til at forstå 

problemstillingen. Det kunne ligeledes have været interessant at undersøge om omgivelserne for 

problemstillingen har en indflydelse på omfanget af cigaretskod henkastet. Rapportens valg er teori til at 

forstå de psykologiske grunde til problemstillingen er altså meget ensidet og begrænsede.  

 

Teknisk Teori  
 

Der er i rapporten et meget løsningsorienteret fokus. Denne løsning er en pantautomat, som man må 

anskue som værende en meget teknisk løsning. På trods af dette, så bliver der ikke brugt nogle tekniske 

metoder til at undersøge potentielle tekniske problemer ved pantautomaten. Det ville i rapporten have 

været relevant at bruge TRIN modellen fra TSA 1 til at undersøge tekniske aspekter af den valgte løsning. 

Med det sagt, så beskæftiger rapporten sig lidt med elementer som også indgår i TRIN modellen. Først 

indirekte ved afsnittet vedrørende konsekvenser af pantautomaten såsom risici for snyd og etiske 

overvejelser, og derefter i afsnittet om prototypen ift. Indre mekanismer. Det havde gavnet rapporten 

med meget mere teknisk teori før at det blev konkluderet at en pantautomat er en realistisk løsning. På 

baggrund af mængden af teknisk teori, så er det nemlig en meget tynd konklusion.  
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Generative Metoder  
 

CCM er en metode, hvis resultat, rapporten bruger intensivt til at redegøre og analysere problemstillingen. 

Det vil altså sige at CCM ikke udelukkende blev brugt til at skabe et overblik over forskellige aspekter ved 

problemstillingen, men også til at definere de underliggende problemer og effekter uden at undersøge 

det nærmere. Eftersom at CCM er en generativ metode, så er formålet med den at skabe overblik, ved at 

man antager hvad de underliggende problemer og effekter sandsynligvis er. I rapporten bliver der 

derimod ikke efterfølgende fuldt op på om de forskellige aspekter af problemstillingen er reelle eller ej. 

Meget af det, som der bygger på CCM, er derfor baseret på antagelser. 

 

Diffusion of Innovation: 

 

Diffusion of Innovation er en teori, som bygger på menneskets meningsdannelse om nye innovationer, 

teknologier og produkter. Teorien bygger på 5 trin, som er beskrevet i teori-afsnittet og analyseret i 

rapportens empiri-afsnit. Ønskes det at arbejde med teorien Diffusion of Innovation, er den oplagte måde 

at gøre det på, ved at bygge sit produkt op omkring teorien, således at alle dele i processen inkorporeres 

i de fem trin. I denne rapport arbejdes der med teorien metodisk, hvor de fem trin, ikke har været 

grundlæggende for de opsatte processer. Teorien er blevet brugt, som en tjekliste for om alle trin 

gennemgås, hvilket ikke er den oplagte måde at bruge teorien på. Der er altså i højere grad blevet arbejdet 

mere metodisk end teoretisk med Diffusion of Innovation. 

 

Interview: 

 

Voxpop   

 

En voxpop ønsker som udgangspunkt at ramme så mange forskellige forsøgspersoner som muligt, i håbet 

om at opnå et varieret resultat. Problemet opstår således i det, at der i rapportens voxpop ikke er 

foretaget nok interviews, til at ramme en bred befolkningsgruppe. Desuden er dette voxpop udført på 
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kort tid og på sammenlagt kun tre forskellige lokationer. På den måde kan de interviewede stadig anses 

som en forholdsvis lukket gruppe. Denne lukkede gruppe kan således kun stå til grund for spinkle påstande 

i rapporten. 

 

Interview, Benny Steen Rasmussen  

 

Interviewet med Benny Steen Rasmussen var givende for rapporten. Problemet ved dette interview er at 

de opnåede resultater bygger på en enkelt persons udtalelser. Det er således ikke muligt at forholde sig 

kritisk til de udsagn og påstande, som den interviewede fremsætter. Optimalt set havde rapporten 

forholdt sig til flere eksperter, så man på den måde kunne anskue problemstillingen fra flere synsvinkler. 

På den måde kunne rapporten have nået frem til stærkere argumenter for dens påstande. 

 

Stakeholder analyse: 
 

En grundlæggende del af stakeholderanalysen er at nå frem til strategier for, hvordan man kan komme til 

at arbejde sammen med de relevante stakeholders. I denne rapport er stakeholderanalysen udelukkende 

brugt til at skabe et overblik over, hvilke stakeholdere som vil opstå i forbindelse med projektet. Altså er 

stakeholderanalysen ikke brugt hensigtsmæssigt i rapporten.  

 

Etiske overvejelser: 
 

Rapporten konkluderer igennem brugen af konsekvensetik at SkodPant vil kunne forsvares etisk. 

Grundlaget for denne konklusion er at projektgruppen vurderer at SkodPant vil medbringe mere 

samfundsmæssig gavn end skade. Da denne vurdering i ingen grad kan siges at være objektiv, kan der 

sættes yderligere spørgsmålstegn ved, om hvorvidt dette er korrekt. Rapporten kunne desuden have 

benyttet yderligere etiske og moralsk teori, som belæg for påstanden. 
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Konklusion 
 

Rapporten fremlægger klart at cigaretskod er både et økonomisk, æstetisk og miljø skadende problem, 

som påvirker biodiversiteten og det rene bybillede. Mange tiltag er taget i brug for at forsøge at komme 

problemet til livs. Københavns Kommune, Roskilde Kommune og Hold Danmark Rent, er de hovedaktører, 

som rapportens primære fokus ligger på. Disse aktører udfører tilsammen en kæmpe indsats imod 

henkastede cigaretskod. Disse aktører forsøger igennem informationskampagner, nudging, 

skraldetekniske løsninger og indsamling, at løse problemet, men opnår ifølge denne rapport ikke et 

fyldestgørende resultat. 

Løsningsforslaget til problemet er ifølge denne rapport opfindelsen af et lineært pantsystem, til 

håndtering af cigaretskod. Det vurderes ud fra rapporten, at der er økonomisk incitament for at kunne 

have et pantsystem på cigaretskod, da der findes frem til, at størstedelen af de adspurgte der panter, gør 

det grundet økonomisk gevinst, og ikke fordi de har fokus på forurening af miljøet. Der er hermed belæg 

for at et økonomisk incitament vil have den ønskede effekt. Rapporten vurderer at motivationen bag 

brugen af et sådan pantsystem, altså vil være et økonomisk incitament. 

Rapporten finder frem til en prototype. Den løsning som prototypen bygger på, nemlig billede 

genkendelse, er ikke en optimal løsning, da der vil være mulighed for at bringe cigaretskod ind fra 

udlandet, og på den måde snyde systemet. 

Den valgte teori og metode ligger til grundlag for tynde antagelser og hypoteser omkring designet og 

motivationen for produktet. Det vil altså kræve yderligere kvantitative og kvalitative undersøgelser, før at 

dette kan konkluderes, med højere sikkerhed for resultatet. Rapporten formår at danne et overblik over 

en kompleks problemstilling og når frem til et begrundet løsningsforslag, hvor både delementer og 

processen som helhed, kan viderearbejdes på. 

Denne rapport når ikke frem til en konkret løsning, men skal derimod anses som et løsningsforslag. 

Løsningsforslaget har mangler som ikke kan løses uden samarbejde med politiske og private aktører. Der 

er nemlig brug for en ændring ved cigaretfabrikkerne. Denne ændring kan kun forekomme med hjælp fra 

producenterne og den lovgivende magt.  

Konklusionen er dermed, at et system bag en pantordning på cigaretskod godt kan designes til at virke, 

men at det kræver et politisk samarbejde med cigaretproducenterne. Rapporten kan ikke konkludere et 
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endegyldigt design, og i forbindelse med en landsdækkende implementering af systemet, står flere 

tekniske, samfundsmæssige og politiske barrierer i vejen for en endegyldig løsning. 

 

Perspektivering 
 

Der har i projektet været ønsker om at benytte metoder og teorier, som i sidste ende ikke har kunne 

lade sig gøre, eller har måtte fravælges af særlige årsager. 

Der var planlagt et forsøg af prototypen, som skulle måle effekten af en økonomisk gevinst, ved 

indlevering af cigaretskod, hvor brugeren blev betalt 2 kr./stk. Herefter ville brugeren være blevet stillet 

et par korte spørgsmål, som ville kunne sammenlignes med den indsamlede data fra den udførte VOXPOP. 

På baggrund af manglende økonomisk støtte fra RUC, blev dette forsøg aldrig udført, på trods af, at det 

ville have tilføjet data, som kunne bevise rapportens hypotese. 

Rapporten undersøger desuden ikke barrierer for benyttelse af pantautomaten. I den forbindelse kunne 

der med fordel være udført en barriereanalyse, som kunne have tydeliggjort hvilke elementer af designet 

der, i forhold til brugerens adfærd, ville være relevante at fokusere på. Barriereanalysen ville f.eks. have 

hjulpet projektet med at undersøge hvorvidt det lokale miljø har en påvirkende effekt på designløsningen.  

Det har også været overvejet, om Trinmodellen skulle bruge til at danne et overblik over produktet, og 

de mangler og fejl der måtte opstå i forbindelse med udviklingen af dette. Denne overvejelse kom sent i 

projektet, og blev derfor fravalgt. 

Der er bred enighed blandt gruppens medlemmer omkring, at ovenstående metoder og teorier kunne 

have haft en positiv effekt på det endegyldige projekt, men det har enten ikke være muligt at udføre, 

eller det har måtte fravælges af andre årsager. 
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