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Abstract 

 

This project examines the possibilities of reducing the use of single-use plastic cups in RUC-bar. 

With grounding in the Design Science Research realm, the project aims at creating a design 

solution specifically for RUC-bar, working within the premises of abductive logic. The exposition 

and analysis are structured within the design process model “The Double Diamond”, allowing for 

a flexible and iterative approach to problem-solving. Furthermore, it allows the use of multiple 

methods, including the collecting and processing of qualitative data through observations and 

interviews, which consequently is adhered to the following analysis of barriers within the 

development of a replacement for the single-use plastic cups. The Double Diamond framework 

is pivotal in the organization of the project and the general overview, as well as for the overall 

approach to designing an artefact. The theoretical foundation of the project lies within behavioral 

science and subsequently within Change Management, as defined by Kurt Lewin. In support 

thereof, an investigation of stakeholders is composed, with the purpose of gaining familiarity 

with those influencing and affected by the design outcome, which, too, was based on the 

empirical knowledge gathered beforehand. The primary iteration focused, as recommended by 

the chairperson of the bar, on solving the issues experienced with the separation of waste, or 

lack thereof, resulting in an unsuccessful experiment, which subsequently commences the 

second iteration. Here, the objective is to replace the single-use plastic cups with reusable plastic 

cups, potentially allowing RUC-bar the gain of economic advantages contemporary with the 

potential benefits related to sustainable branding. Lastly, the paper will present a 

recommendation for the chairperson of RUC-bar, encompassing the design solution and 

guidance thereof. 
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Indledning 

 

Plastik blev først introduceret i 1855, hvor det blev anvendt til specifikke objekter som for 

eksempel billardkugler.1 Efter adskillige iterationer af plastik som materiale og utallige af 

anvendelsesmuligheder for materialet, fremstilles der i dag alverdens ting af plastik. Efter 2. 

Verdenskrig indtog Danmark en signifikant rolle i plastmarkedet, hvor især LEGO i Billund spillede 

en vigtig rolle i deres videreudvikling af plastik.2 Virksomheden lancerede en plasttype, som fik 

den overordnede produktion til at stige markant i de efterfølgende år. 

I dag finder vi plastik overalt, endda i en sådan mængde at vi ikke længere er bevidste omkring 

det. Plastik optræder i plastikflasker, engangsservice, poser til opbevaring af forskellige arter, 

fødevareindpakninger, legetøj og biler mm. Mængden af plastik, der bliver produceret i verden, 

stiger eksponentielt, specielt i kraft af vores ‘engangsbrug’.3 Dette er altså blevet et stort 

problem, da plastik er svært at nedbryde. Det vil sige, at der sker en akkumulering eller ophobning 

af plastik i verden, som ikke kan nå at nedbryde med samme hastighed som produktionen af nyt 

plastik. Plastik der bliver nedbrudt bliver til mikroplast, som mennesker og dyr kan risikere at 

indtage.4 

Opsummerende er produktionen af plastik, samt overforbruget af engangsplast, et stort problem 

i verden og dermed også i Danmark. Nogle typer af engangsplast er allerede nogenlunde udfaset, 

eller ulovliggjort, men det gælder ikke alle typer endnu.5 Plastikkopper vi normalt drikker øl , 

 
1 Plastics le Mag. (2021). The first plastic. It all started with a billiard ball. Lokaliseret d. 01/12/21 på 
https://plastics-themag.com/The-first-plastic-It-all-started-with-a-billiard-ball. 
2 Nielsen, K. H. (2018). Sådan indtog plast vores hverdag. Lokaliseret d. 01/12/21 på  
https://videnskab.dk/forskerzonen/teknologi-innovation/saadan-indtog-plast-vores-hverdag. 
3 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/2021 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. s. 7. 

4 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/2021 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. s. 9. 

5 Europa-Parlamentet. (2019). Europa-Parlamentet Forbyder Engangsplast i 2021. Lokaliseret d. 23/09/21 på 
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20190321IPR32111/europa-parlamentet-forbyder-
engangsplast-i-2021 

https://plastics-themag.com/The-first-plastic-It-all-started-with-a-billiard-ball
https://videnskab.dk/forskerzonen/teknologi-innovation/saadan-indtog-plast-vores-hverdag
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20190321IPR32111/europa-parlamentet-forbyder-engangsplast-i-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20190321IPR32111/europa-parlamentet-forbyder-engangsplast-i-2021
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sodavand og lignende af, er stadig lovlige. Med hensyn til emballage er der fortsat mange 

kvaliteter ved engangsplast, for eksempel forlænger det holdbarheden på diverse frugter, 

grøntsager og engangspipetter. Engangshandsker og lignende anvendes i høj grad på  hospitaler, 

for at undgå risikoen for infektioner. Problemet er, at der produceres mere end nødvendigt, 

hvilket vil sige, at en omstilling af vores nuværende processer og systemer skal prioriteres, hvis 

samfundet skal være bæredygtigt på længere sigt.6  

Engangsplast kan genanvendes, men denne proces koster penge og er ikke altid lige succesfuld. 

Ifølge Greenpeace ligger løsningen i roden af problemet: Hvis virksomheder tager ansvar og 

stopper med at bruge plastikken i første omgang, så er der mindre plastik i omløb og dermed 

mindre plastik der ender steder, hvor det kan være til skade for naturen.7 I et lukket miljø som i 

RUC-baren mener vi ikke, at det giver mening fortsat at bruge engangsplastikkopper. Det 

umiddelbare indtryk vi får fra bestyrelsen er, at engangsplastikkopper er den eneste holdbare 

løsning8, hvilket står i skarp kontrast til den udbredte opfattelse af bæredygtighed. RUC-bar har 

desuden ikke mulighed for at affaldssortere korrekt.9 Ovenstående tegner et problematisk billede 

af mangel på ansvarsbevidsthed og mangel på handling, og udstråler med en defeatist mentalitet 

omkring problematikken.10 

 

Problemfelt 

 

Vores projekt udspringer af et ønske om at reducere RUC-bars forbrug af engangsplastikkopper 

og, i kraft af dette, øge fokus på genanvendelighed og bæredygtighed. Baseret på egne 

observationer, er der ikke fokus på genanvendelighed i RUC-bar, hvorfor vi har valgt at sætte ind 

 
6 Hebsgaard, T. (2021). Plastik kan blive verdens mest miljøvenlige materiale. Her er hvordan. Lokalisere d. 
29/11/21 på https://www.zetland.dk/historie/seAAzYvJ-mOLVA243-a7bc9 

7 Dina, L. (2019). Mod en fremtid uden (engangs)plastik. Lokaliseret d. 15/11/21 på 
https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/mennesker/mod-en-fremtid-uden-engangsplastik/ 
8 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 3. 
9 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 3. 
10 Stoknes, P. E. (2015). Thinking: Understanding the climate paradox. In What we think about when we try not to 
think about global warming: Toward a new psychology of climate action. White River Junction. S. 89. 

https://www.zetland.dk/historie/seAAzYvJ-mOLVA243-a7bc9
https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/mennesker/mod-en-fremtid-uden-engangsplastik/
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lige netop dér. Målet er at implementere et alternativt produkt eller system som tilgodeser mere 

bæredygtige præmisser, specifikt hvad angår servering af drikkevarer i de store 0,4L 

engangsplastikkopper, der er de hyppigst anvendte i baren. Disse kopper udgør alene mellem 8-

13 ton plastik om året.11 Det skal nævnes, at denne volumen af plastik desuden er beregnet ud 

fra estimater fra årene, hvor Covid-19 har påvirket omsætningen. Vores løsningsforslag er 

hermed todelt og vedrører enten en udskiftning af materialet, altså anvendelsen af et 

genanvendeligt eller kompostbart materiale, eller et system, som tillader tilfredsstillende 

affaldssortering, idet dette på nuværende tidspunkt ikke er tilgængeligt. 

 

  

 
11 Se afsnittet ”Interview med RUC-barens formand, Frederik Gonge Hansen”. S. 33 
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Problemformulering 

 

Hvordan kan der designes et bæredygtigt system til RUC-baren, med henblik på reducering af 

RUC-barens brug af engangsplast? 

 

Arbejdsspørgsmål 

 

For at besvare problemformuleringen, udarbejdes følgende arbejdsspørgsmål. Hvert 

arbejdsspørgsmål undersøges og besvares i de individuelle faser i Double Diamond-modellen. 

 

1. Hvilke faktorer, problemstillinger samt overordnede miljøforhold spiller ind i udviklingen 

af et bæredygtigt system i RUC-bar? 

2. Hvordan kan der udvikles en designløsning ud fra de krav og forbehold, der er i RUC-baren? 

3. Hvordan kan der sikres, at designløsningen er holdbar og vedvarende? 

4. På baggrund af den indsamlede empiri, hvordan formidles og præsenteres det endelige 

produkt til RUC-baren? 

 

Rapportens opbygning 

 

Vores designproces er hermed todelt, idet vi har haft fokus på en iterativ tilgang til 

problemstillingen. Dette tillades gennem benyttelsen af Double Diamond modellen som struktur 

og retningsviser for projektet og opgaven. Modellen har fire faser og skal ikke nødvendigvis 

forstås som en lineær proces, hvilket kommer til udtryk i vores opgave, idet vi genstarter 

designprocessen og på den måde arbejder iterativt. 
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Overordnet set bevæger opgaven sig først mod en metode- og teoriafklaring, hvor vi vil redegøre 

for disse samt eventuelle fravalg. Derefter præsenteres den første iteration og dermed begynder 

Double Diamond teoriens designproces. I Discover fasen præsenteres udgangspunktet for emnet 

og det undersøges i bredden, hvorefter en brainstorm og et problemkort bliver udformet i Define 

fasen, i et forsøg på at indsnævre og konkretisere problemfeltet. Herefter forsøges der i Develop 

fasen det første eksperiment. Det planlægges, udføres og fejler. Dette leder os derfor videre til 

anden iteration, hvor Discover fasen bliver genbesøgt. Denne gang søges der yderligere brugbar 

information og vi konkretiserer igen i Define fasen. I Develop fasen bliver et andet eksperiment 

nøje planlagt, nu med andre detaljer og en ny dybde. Til sidst udarbejdes det endelige produkt i 

Deliver fasen. De to iterationer er bygget op omkring de samme arbejdsspørgsmål. Discover fasen 

i første fase søger altså svar på 1. arbejdsspørgsmål i første iteration og i anden iteration. Den 

anden, og sidste, iteration efterfølges af en overordnet konklusion på vores problemformulering, 

en anbefaling til RUC-bar samt en diskussion af metodevalget og erfaringer gjort i processen. 

 

Begrebsafklaring 

 

Bæredygtighed 

Teknologiers belastning af miljøet. 

System 

Teknologi hvor apparater og processer er optimeret hinanden under bestemte tilpassede 

omgivelser.12 

 

 

 
12 Buhl, H. (2005). Buesenderen. Valdemar Poulsens radiosystem. Aarhus Universitetsforlag. Kapitel 1: Indledning s. 
8 
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Afgrænsning 

 

Vi har fra projektets start afgrænset os selv til RUC-baren, da det er et lille miljø, hvilket vil gøre 

muligheden for ændring størst muligt, samt at det ville være alt for bredt og meget hurtigt blive 

uoverskueligt at forholde sig til større miljøer. 

Designløsningen tager ikke udgangspunkt i et fysisk artefakt, da koppens design, herunder 

visuelle udtryk samt materiale ikke opleves som væsentligt for vores os. Tværtimod er fokus lagt 

på, hvilke handlinger der er nødvendige, for at reducere mængden af engangsplast, som ender 

sammen med andet skrald.  

 

Motivation 

 

Vi er i høj grad bevidste omkring begreberne ”grøn omstilling” og ”bæredygtighed”. Disse 

begreber udgør kun få af mange inden for feltet og har været integreret i vores liv helt fra starten. 

Ud fra dette perspektiv virker det nærmest som en selvfølgelige, at det er noget, der beskæftiger 

vores sind ofte, hvis ikke dagligt, og at det er der, vores fokus ligger i det første semesterprojekt. 

Vi har et oprigtigt ønske om at gøre en forskel. Det er underordnet, om det er på en mindre eller 

større skala, da selv små forandringer kan inspirere større bevægelser. For os handler det om at 

lave en gennemarbejdet designproces, hvor bæredygtigheden er i centrum, og hvor alle parter 

er motiverede til at tage ansvar. Det er desuden vigtigt for os, at løsningen vi finder, går igennem 

en iterativ designproces, for at sikre at teknologien bliver optimeret løbende og dermed går hånd 

i hånd med forbrugeren, og dem der skal betjene den. 

Vores indtryk er, at alle individer, organisationer, styrelser og virksomheder har et ansvar og at 

bestyrelsen for RUC-bar muligvis ikke har været bevidste omkring de alternativer, der kan 

erstatte engangsplastikkopper, eller har set det som for stor en opgave at løse. Det er dog både 

relevant og yderst aktuelt for RUC-bar at sætte ind med en ny taktik. 
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Semesterbinding 

 

I følgende afsnit vil der blive beskrevet hvilke dimensioner, der vil blive benyttet i opgaven, samt 

hvilke metoder og teorier der bliver anvendt til at besvare semesterbindingen.  

 

Design og Konstruktion 

 

I den obligatoriske dimension af semesterbinding, Design og Konstruktion (D&K), benyttes 

metoden problemkort. Målet med brugen af problemkortet er, at identificere årsager til vores 

problem, samt konsekvenserne af dette for at vi igennem iterativ metode kan finde frem til den 

bedst mulige løsning på vores problem. Derudover vil vi inddrage adfærdsdesign i form af en 

barriereanalyse, til at evaluere den viden som vi indsamler gennem vores anden dimension, for 

at identificere hvad der forhindrer os i at opnå vores ønskede adfærd. 

Vores designløsning kommer til udtryk i Design og Konstruktion gennem designet og 

implementeringen af et system, som skal hjælpe RUC-baren med at være mere bæredygtig i sin 

daglige drift. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

 

Udover Design og Konstruktion har vi valgt at inddrage dimensionen Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS). Meningen med denne binding er, at vi vil indsamle målrettet og kvalitativ såvel 

som kvantitativ empiri. Den kvalitative empiri indsamles via etnografiske metoder såsom 

deltagerobservation, samt semistrukturerede interviews med relevante interessenter, hvor den 

kvantitative empiri indsamles via survey, som sendes ud til de studerende i RUC på diverse sociale 

medier. 
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Corona 

 

Efter coronapandemien ramte verden i starten af 2020, har verdenen været et forandret sted 

med restriktioner, som har vendt op og ned på de fleste menneskers hverdag. Det var derfor som 

et lys i mørket for mange mennesker, da vaccinen kom i slutningen af december måned i 2020.13 

Smittetallene faldt samtidig med at flere og flere mennesker blev vaccineret mod corona. 

Restriktionerne i det danske samfund blev lempet i midten af 2021, og vi begyndte at gå mod den 

hverdag igen, som mange danskere kendte. Der var derfor en håbefuld stemning blandt de 

studerende på HumTek om, at vi ville gå et semester i møde, hvor corona ikke ville have den store 

indflydelse på vores studiegang eller påvirke vores semesterprojekt.  

Sådan skulle det dog ikke gå. I slutningen af 2021 ramte tredje bølge af corona i Danmark, og med 

smittetal højere end nogensinde, blev der igen indført restriktioner som påvirkede 

oplevelsesindustrien. Disse restriktioner er årsagen til at RUC-baren, hvor vi havde planlagt vores 

anden iteration på deltagerobservationen, besluttede at lukke indtil starten af februar.  

Dette gav os uforudsete udfordringer, i forhold til projektets udformning, da 

deltagerobservationen havde til formål at bane vejen for besvarelsen af opgavens overordnede 

problemformulering. Dette bliver uddybet i afsnittet omkring deltagerobservation under anden 

iteration. 

Vi måtte derfra vælge en anden rute til vores projekt og med meget kort tid til deadline for 

afleveringen, blev det besluttet at lægge det primære fokus på adfærdsdesign for at identificere 

samt analysere den adfærd, som vi tidligere har observeret og dokumenteret.  

 

 
13 Statens Serum Institut. (2021). Covid-19 infektioner efter vaccination. Lokaliseret d. 14/12/21 på 
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/covid-19-infektioner-efter-vaccination-07062021  

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/covid-19-infektioner-efter-vaccination-07062021
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Teori 

 

Designteori med primær fokus på Explanatory Design Theory 

 

Baskervilles og Pries-Hejes grundlag for Explanatory Design Theory bunder i en forståelse af 

design som værende dualistisk.14 Dette er relevant at notere, fordi denne tilgang anser 

designteori som både et verbum og et substantiv og henholdsvis proces og produkt, hvilket er 

hovedelementerne i opgaven. Dette adskiller sig fra andre måder at gå til værks på som for 

eksempel deskriptiv fremgangsmåde, som udelukkende handler om forståelsen af et fænomen. 

Her taler vi altså om at gå præskriptivt til værks, hvor formålet er at være funktionel, at forbedre 

et element eller en situation og fokuserer på forandring.15 

Idet vi allerede læner os op ad lignende og tilfredsstillende begreber og strukturer, i kraft af 

Double Diamond modellen, vil der ikke yderligere lægges vægt på de begreber, som der nævnes 

i førnævnte Explanatory Design Theory og Design Theory Practice. Denne designteori giver os en 

overordnet forståelse, af hvilke elementer der faktisk indgår i en sådan proces og et sådant 

produkt, og kan på denne måde hjælpe med besvarelse af vores problemformulering. 

 

Double Diamond modellen som teoretisk og metodisk fundament 

 

Double Diamond modellen fungerer både som struktur og som teoretisk grundlag for opgaven. 

Modellen er relevant for os at anvende, fordi dens hovedpræmis er at agere rammeværk for 

innovation. Double Diamond tillader en fleksibilitet samt et visuelt og strukturelt overblik, idet 

modellen er skabt som en standardiseret version af allerede eksisterende designprocesser, og er 

dermed gennemtestet og afprøvet. Værktøjet, eller modellen, faciliterer desuden en 

 
14 Baskerville & Pries‐Heje (2010). Explanatory Design Theory. Business & Information Systems Engineering 5/2010. 
S. 273. 
15 Baskerville & Pries‐Heje (2010). Explanatory Design Theory. Business & Information Systems Engineering 5/2010. 
S. 272. 



 
 

   
 

Side 14 af 70 

designproces, der nemt kan tilpasses projekter og arbejdes iterativt med, og foreslår desuden 

metoder til de individuelle faser i Design Councils Method Bank, som vi har brugt som inspiration 

og vejviser i projektet. Double Diamond anvendes på den måde som grundlag for vores forståelse 

af designproces og hvordan den kan forløbe, og imødekommer hermed en abduktiv logik16, samt 

en friere kreativ tilgang til opgaven. Abduktion bliver uddybet yderligere i det efterfølgende 

afsnit. Det bør hermed nævnes, at vi i valget af Double Diamond modellen, har overvejet og 

forkastet Pries-Hejes, Venables og Baskervilles Soft Design Science Research model som struktur 

for projektet. Foruden de allerede nævnte årsager til valget af Double Diamond modellen, bør 

det nævnes, at vi ikke fandt den visuelle udformning, det strukturelle overblik, samt graden af 

fleksibilitet i modellen passende til vores projekt.17 

 

Abduktiv tilgang 

 

Imens Double Diamond strukturerer opgaven, vil vi benytte den abduktive tilgang som 

grundlæggende logik for opgaveløsningen. Den abduktive logik har rod i pragmatismen og er først 

formuleret af filosoffen Charles Peirce. Den tager udgangspunkt i postulater, hvor forskeren, eller 

designeren, selv udformer hypoteser med en formodning om at denne passer til den givne 

problemstilling. Denne tankegang egner sig hermed bedre til designere, der arbejder med at 

udtænke nye løsninger, som erstatning til gamle, uddaterede løsninger. På denne måde inviterer 

abduktion også til innovation, idet det oftest har rodfæste i udformningen af eksperimenter, 

hvorfor det ofte netop er i eksperimenter, at videnskabelsen er at finde. Tilgangen er derfor mere 

relevant for os, idet vi hverken befinder os i den deduktive eller induktive tankegang, i vores 

tilgang til design.18 

 
16 Brown University. Joukowsky Institute for Archaeology & the Ancient World. Abductive Reasoning Archaeologies 
of the Greek Past. Lokaliseret d. 19/12/21 på 
https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/greekpast/4886.html  
17 Pries‐Heje, J., J. Venable & R. Baskerville. (2014). Soft Design Science Methodology. In. Simonsen et al. (2014). 
Situated Design Methods. MIT Press. S. 93. 
18 Pries-Heje, J. (2021). Design-problemformulering. Powerpoint fra undervisning i Design & Konstruktion. Slide 37-
41. 

https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/greekpast/4886.html
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Adfærdsteori 

 

Change management blev først introduceret af den tysk-amerikanske psykolog Kurt Lewin i form 

af en tretrinsmodel, som har sin rod i adfærdsteorien. Tretrinsmodellen bestod af 3 faser: 

unfreeze, change og refreeze. Denne tretrinsmodel handler om at skabe motivation for 

forandringsprocessen i en organisation for at kunne flytte organisationen til en ønsket tilstand 

hvorefter man stabiliserer denne nye tilstand og derved opnår den ønskede forandring i 

adfærden. 

Adfærdsteori handler om humanistisk adfærd. Ved at analysere de forudgående begivenheder 

og konsekvenser, der er til stede i individets miljø, samt den tilknytning individet har erhvervet 

gennem tidligere erfaringer. Teorien har potentiale til at sammensætte forskning og praksis i 

form af humanistisk socialitet. Adfærd vedrører også design, som i dette tilfælde er en tilgang til 

problemløsning, hvilket Morten Münster, forfatter af Jytte fra Marketing er desværre gået for i 

dag19, kommer ind på i form af en afslutning til en barriereanalyse. Barriereanalysen lægger sig 

meget op ad Change Management, da den overordnede teori kommer ind på adfærden, blandt 

brugerne i analysedelen. Forandringen af adfærd spiller også en stor rolle i adfærdsteorien. Et 

eksempel kunne være at forstå en gruppes adfærd ved, at forsøge at kortlægge helheden og 

kompleksiteten af det område, hvor adfærden finder sted. Forandring er central i teorien bag 

Change Management, som Kurt Lewin udviklede i 1939.20  

 

 

 

 
19 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. Side 97-130. 

20 Burnes. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. Journal of Management 
Studies, 41(6). S. 977–1002. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x   

https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x


 
 

   
 

Side 16 af 70 

Metode 

 

Double Diamond modellen 

 

Double Diamond modellen er en 

procesmodel defineret af Design 

Council i 2004. Tankegangen bag den, 

eksisterede dog allerede mange år 

før, men den var aldrig blevet kortlagt 

og standardiseret som en konkret 

ramme for designprocesser og 

innovation. Billede 1 illustrerer 

processen og er delt op i to diamanter  Billede 1: Double Diamond modellen af Design Council.21 

og fire underliggende faser: Discover, Define, Develop og Deliver. Overordnet set forklares den 

første diamant som divergent tænkning, hvor en situation  

eller problematik undersøges, bredt og derefter dybdegående. Det er altså her, der stilles 

spørgsmål og selve problemet og problemfeltet defineres. Anden diamant forklares som 

konvergent tænkning, herunder udforskning af muligheder, iteration, test og udvikling.22 En af 

grundlæggerne, Anna White, definerer tankegangen bag diamanterne som ”designing the right 

thing”.23 Modellen kan anvendes i et bredt omfang og tillader en høj grad af fleksibilitet i brugen. 

En opfattelse er, at dette blandt andet skyldes dens simple design, som gør den brugbar for en 

 
21 Design Council. (2015). What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. 
Lokaliseret d. 20/11/21 på https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-
councils-evolved-double-diamond 
22 Design Council. (2015). What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. 
Lokaliseret d. 20/11/21 på https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-
councils-evolved-double-diamond 
23 Ball, J. (2019). The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design process. Lokaliseret d. 
23/11/21 på https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-
design-process 

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-design-process
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-design-process
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bredere målgruppe end blot designverdenen.24 Som figuren illustrerer, gør modellen det muligt 

at springe tilbage igen, skulle der opstå ny information eller skulle en løsning ikke fungere i 

praksis. Dette sikrer igen den fleksibilitet, der er nødvendig for, at designet fungerer efter 

formålet. 

Figur 1 

 
24 Ball, J. (2019). The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design process. Lokaliseret d. 
23/11/21 på https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-
design-process  

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-design-process
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-design-process
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Ovenstående model illustrerer hvordan Double Diamond modellen er brugt som struktur for 

projektet, hvor hver fase er udformet for at besvare et arbejdsspørgsmål. 

 

Kvalitativ metode 

I projektet bliver der anvendt kvalitative metoder til at belyse problemfeltet og eventuelle 

designløsninger, herunder interviews og observationer. Formålet med at anvende disse metoder 

er at få et bedre indblik i den daglige drift i RUC-baren, samt de gældende traditioner og 

bevægelsesmønstre. 

Interviewet er semi-struktureret25 og skal her være til gavn for at italesætte og få en forståelse, 

for det der ikke umiddelbart kan observeres, altså det som kun de involverede ved. Det kan 

hjælpe med at afdække holdninger, meninger og refleksioner der kan udfordre eller fremme 

projektet.26 

Deltagerobservationen har til mål at teste designløsningen i en eksisterende kontekst. Det giver 

muligheden for at afprøve, evaluere og justere designløsningen, samt observere hvordan det 

bliver taget imod. Det kan desuden påpege yderligere problematikker eller forhindringer i 

designprocessen, som der endnu ikke er taget højde for, men som kommer til udtryk når det 

udføres i praksis. 

Ovennævnte kvalitative metoder bliver henholdsvis transskriberet og dokumenteret med 

billeder og tekst, og søger til gengæld ikke at generalisere data, men snarere at udforske mere 

dybdegående og analytisk. 

 

Interview 
 

Forud for interviewet er informanten og RUC-bar formand, Frederik Gonge Hansen, blevet briefet 

om projektet. Derudover er der sendt et par spørgsmål til ham på mail, for at give ham 

 
25 Pries-Heje, J. (2021). Adfærdsdesign. Powerpoint fra undervisning i Design & Konstruktion. Slide 45. 
26 Bille, Mikkel. (2021) Etnografisk metode. Powerpoint fra undervisning i Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 
Slide 12. 
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muligheden for at undersøge og anskaffe de nødvendige informationer før interviewet, herunder 

mængden af engangsplastikkopper, der bliver indkøbt, samt prisen deraf. Det er væsentligt, at få 

svar på lige nøjagtigt disse spørgsmål, både for at få et indblik i omfanget af problematikken samt 

for at tilpasse designløsningen til RUC-bars nuværende økonomiske situation og behov. 

Der anvendes en semistruktureret interviewmetode, som suppleres med en interviewguide.27 

Årsagen til at der benyttes lige netop denne metode, er for at bevare interviewet struktureret 

hele vejen igennem, og for at få besvaret konkrete spørgsmål som er væsentlige for 

designprocessen. Interviewguiden er planlagt med overvejende direkte spørgsmål, fordi formålet 

er at få besvaret konkrete spørgsmål.28 

Da ønsket er at starte en dialog med Frederik Gonge Hansen, er spørgsmålene i vores 

interviewguide planlagt til at være åbne, som leder op til uddybende svar. Der vil under 

interviewet være fokus på aktiv lytning, pauser og respons på Frederik Gonge Hansens svar. Det 

er vigtigt for os, at samtalen bliver flydende og strukturen bliver fleksibel. Det sikrer vi ved at 

holde korte pauser mellem spørgsmål og svarene. Det giver Frederik Gonge Hansen mulighed for 

at reflektere og supplere med potentielt relevant information.29 Blandt andet forudses det, at 

der vil benyttes opfølgende spørgsmål, for at få konkretiseret og tydeliggjort svarene.30 

Derudover kunne fortolkende spørgsmål blive væsentligt for interviewet, da det giver mulighed 

for at få besvarelserne be- eller afkræftet.31 

Det er planlagt at interviewet bliver optaget og transskriberet, da det giver mulighed for at holde 

fuldt fokus på emnet i interviewet og efterfølgende analysere svarene.32 

Med de forskellige former for spørgsmål, skabes en relation med informanten og der åbnes op 

for få præciserende og uddybende svar. Gennem interviewet skabes en ramme for de kriterier 

 
27 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. Sage. S. 129. 
28 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. Sage. S. 134 
29 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews:  an introduction to qualitative research interviewing. s. 134 
30 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews:  an introduction to qualitative research interviewing. s. 133  
31 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews:  an introduction to qualitative research interviewing. s. 135 
32 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. Sage. S. 160. 
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og udfordringer som der, ifølge Frederik Gonge Hansen, finder sted og som skal løses for at få et 

succesfuldt resultat.33 

 

Deltagerobservation 
 

For at skabe et helhedsindtryk af miljøet og adfærden i RUC-baren i dens naturlige omgivelser, 

benyttes den etnografiske metode, deltagerobservation.34 Formålet med dette er, at der skal 

skabes et overblik over projektets modtagelse ift. implementering af vores foreslåede 

designløsning i RUC-bar. Der skelnes mellem to forskellige typer af deltagerobservation, 

herunder totalobservation og partiobservation. 

Deltagerobservationen er et centralt redskab, der anvendes til at afprøve og observere, samt 

evaluere designløsningens modtagelse i praksis. Derudover giver det os en mulighed for at 

identificere eventuelle usete udfordringer. Målet er at foretage en fokuseret observation, hvor 

der på forhånd er aftalt præcis, hvad der skal undersøges. 

I deltagerobservationen i 1. iteration bliver der taget udgangspunkt i interviewet med RUC-

barens formand Frederik Gonge Hansen, hvor han foreslår affaldssortering som en mulig løsning, 

hvorpå RUC kan efterlade et grønnere aftryk. Der bliver derfor sat en skraldespand op for at se, 

hvordan de studerende modtager denne skraldespand, som er dedikeret til specifikt plastikaffald. 

Der bliver i projektet gjort brug af deltagerobservation både ved 1. og 2. iteration. 2. iterations 

deltagerobservation kunne ikke gennemføres qua corona. 

Formålet med at benytte deltagerobservation som metode i 2. iteration, er at afprøve vores 

anden designløsning. Konceptet er at udskifte engangsplastikkopperne med genanvendelige 

plastikkopper ved en enkelt salgsstation for en aften. Observationen blev udformet i forlængelse 

af dialog med formanden, Frederik Gonge Hansen. Reaktionen fra gæsterne samt modtagelsen 

 
33 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 3. 
34 Københavns Universitet. (2021). Metode: Deltagerobservation. Lokaliseret d. 25/11/2021 på 
https://innovation.sites.ku.dk/metode/deltagerobservation/  

https://innovation.sites.ku.dk/metode/deltagerobservation/
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på designløsningen fra den frivillige arbejdskraft skal hermed observeres og dokumenteres 

gennem notater og billeder. 

 

Kvantitativ metode 
 

I følgende afsnit introduceres de kvantitative metoder, der benyttes til at anskaffe og 

anskueliggøre empiri, og dermed giver et større og konkret billede af problemstillingen samt en 

potentiel designløsning. 

Der indhentes data gennem et spørgeskema, der udelukkende omfatter strukturerede 

spørgsmål, som sendes ud til de studerende i RUC. Derudover udvikles et problemkort som skal 

være til gavn, for at afklare og indsnævre problemstillingen for projektet og derved en start på 

retningen for en designløsning. 

En interessentanalyse skal give indblik i, hvilke interessenter der gør sig gældende på området 

for problemstillingen samt hvilke faktorer, der skal tages hensyn til, hvad angår en mulig 

designløsning. 

Dernæst introduceres barriereanalysen, som er et redskab til en adfærdsændring. Metoden 

består af 4 trin, som tilsammen har af hensigt at belyse og besvare de barrierer der måtte være. 

Det leder videre til Change Management metoden, som vedrører strategier i relation til 

forandring. Metoden benyttes til at udvikle en handlingsplan, som hjælper til forandringen, så 

denne kan foregå så gnidningsfrit som overhoved muligt. 

 

Spørgeskema 
 

Da det er studerende i RUC, som skal interagere i vores designløsning, har vi udarbejdet et 

spørgeskema rettet mod dem. Spørgsmålene vedrører primært deres holdning til 

genanvendelighed, affaldssortering og brugen af engangsplastikkopper i RUC-bar.  
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Spørgeskemaet er nøje planlagt, således at spørgsmålene er korte og præcise og samtidig er 

spørgsmålene hovedsaligt direkte, for at undgå misfortolkning samt få svar på konkrete 

spørgsmål.35 For netop at få så konkrete svar som muligt, er svarmulighederne på forhånd 

bestemt. Afslutningsvis kan de studerende selv komme med forslag eller ønsker til løsning. Det 

giver indblik i de studerendes syn på sagen og kan give vigtig information, som skal tages højde 

for i designprocessen.36 

For at få spørgsmålene ud til den ønskede målgruppe, benyttes Facebook. Spørgeskemaet lægges 

ind i Facebook grupperne RUCbar - café & bar og gruppen for vores studiehold, for at sikre, at vi 

udelukkende får svar fra de studerende og forhåbentligt hyppige besøgende i RUC-bar.  

  

Problemkort 

 

For at finde en relevant løsning på vores problemstilling benytter vi os af problemkort (Coloured 

Cognitive Mapping for Design Science Research). Vi har taget udgangspunkt i påstanden 

serveringen i RUC-bar ikke er bæredygtig nok. Derfra bruger vi denne påstand til at brainstorme 

årsager til det nuværende system, samt identificere de konsekvenser, som det skaber. Når disse 

årsager og konsekvenser er kendte, vil de blive vendt til positive muligheder for ændring.37  

Målet er hermed at finde og identificere de udfordringer, som projektet står over for. Et af 

problemkortets primære formål er at give os et bredt og visuelt overblik over de udfordringer og 

implikationer, som vi står overfor, for nemmere at kunne identificere løsninger. Problemkortet 

bliver derfor brugt som en kreativ brainstorm, så vi kan finde en løsning, der både er mere 

miljøvenlig end den nuværende situation, samtidig med at den skal være gunstig økonomisk. 

Ud fra dette finder vi nogle måder, hvorpå vi kan identificere, strukturere og designe den bedst 

mulige løsning for vores problemstilling. 

 
35 Kvale, & Kvale, S. (1996). InterViews:  an introduction to qualitative research interviewing. s. 134 
36 Bilag 2. Spørgeskema. S. 9 
37 Venable, John (2014). Using Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research. DESRIST 2014 
Proceedings. Springer. S. 6-15 
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Interessentanalyse 

 

Interessentanalysen er behjælpelig i at danne et overblik over hvilke relationer, altså 

interessenter, der har enten en indflydelse på, bliver påvirket af, eller på en anden måde spiller 

ind i projektet.38 Det er i høj grad relevant for vores projekt, idet interessenterne kan være 

afgørende for om projektet bliver realiseret, hvorfor der skal tages højde for disse. Det er hermed 

et værktøj, der anvendes i opgaven, for at blive klogere på hvordan diverse situationer håndteres 

bedst. På denne måde er det muligt at komme eventuelle forhindringer i forkøbet.  

Det første skridt i analysen er en brainstorm, hvor opgaven er at finde frem til så mange 

interessenter som muligt. Hele gruppen bør være involveret i denne proces, for at sikre et 

nuanceret perspektiv. 

I andet skridt dykkes der ned i hver enkelt interessent. Der analyseres, hvordan 

implementeringen af genanvendelige kopper i RUC-bar kommer til at påvirke de forskellige 

interessenter, og hvorvidt denne påvirkning er positiv eller negativ. Disse informationer udfyldes 

herefter i en tabel for bedre overblik.39 Til sidst vurderes det hvilke aktioner, der skal tages for 

hver enkelt interessent, for at sikre at implementeringen går problemfri for så vidt muligt. 

Interessentanalysen udformes i starten af projektet og bliver justeret løbende, i takt med at vi 

lærer mere omkring RUC-bars miljø, omgivelser og relationer. 

 

Barriereanalyse 

 

En barriereanalyse handler om at komme i mål med sin adfærdsændring, igennem definitionen 

af de pågældende barrierer. Samtidig er det vigtigt at have en struktureret måde at foretage 

analysen på. 

 
38 Uth. (2019). Organisation, innovation and supply chain management. (1. edition.). Hans Reitzel. S. 97 & 99. 

39 Uth. (2019). Organisation, innovation and supply chain management. (1. edition.). Hans Reitzel. S. 101. 
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I analysen handler det om at definere den ønskede adfærd, ved at stille spørgsmålet: Hvad skal 

de gøre?40 Her er formålet at komme ud i den virkelige verden og få indsigt i den målgruppe der 

skal påvirkes. Ved at definere adfærden, kan der senere i processen designes en løsning, som 

passer intuitivt til målgruppens verden, ud fra deres præmisser. 

Derefter handler det om at kunne svare på disse spørgsmål: Hvad gør de lige nu? og Hvorfor gør 

de det?41 Her handler det om at designe en målrettet proces for at kunne ændre målgruppens 

adfærd, og samtidig foretage en forandringsændring. Det kan være svært at komme i mål med 

forandringer, men hvis tilgangen fra adfærdsdesign adapteres, får man en bedre og mere 

dækkende diagnose. Barriereanalysens mål er derfor at få en dyb viden om strukturer, motiver 

og incitamenter, der driver adfærden hos aktører. 

Research-fasen i barriereanalysen tager udgangspunkt i Big data & Thick data.42 Disse to metoder 

skelnes som bekendt primært mellem. Thick data er den kvalitative metode, og Big data er den 

kvantitative metode, som er den metode der bliver foretaget hyppigst. Det kan beskrives som at 

Big data giver fem indsigter om hundrede mennesker, hvor Thick data giver hundrede indsigter 

om fem mennesker. 

Som udgangspunkt er der nogle konkrete ting i barriereanalysen, som skal holdes øje med: 

• “Sprog: Hvilket sprog bruger de om problemstillingen, hvordan italesætter de den? 

• Kontekst: Hvor foregår adfærden og hvorfor? 

• Barrierer: Hvilke barrierer fremhæver brugerne som de værste? 

• Bagvedliggende rationaler: Hvordan begrunder brugerne deres adfærd? 

• Miljø: Hvilken effekt har det lokale miljø, f.eks. indretning, på adfærden?”43 

 
40 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 100 

41 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 100 

42 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 103 

43 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 107 
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Strukturen i barriereanalysen udformes ved at opdele metoden i disse forskellige trin: 

- “Lær: Lav desk research, find brugernes digitale fodspor og de rette eksperter 

- SE: Observer på din målgruppes nuværende adfærd 

- SPØRG: Bed dem om hjælp til at forstå deres adfærd 

- STRUKTUR: Saml dine indsigter i temaer”44 

Barriereanalysen udformes løbende i projektet, i takt med dokumentationsindsamling, af 

ekspertinterviews, etnografiske observationer og eksperimenter. 

 

Change Management 

 
Formålet med Change Management er at benytte tre overordnede ændringsstrategier, så det er 

muligt at gennemføre og kontrollere en given forandring, samt hjælpe mennesker med at tilpasse 

sig forandringen. Denne metode er derfor opbygget som en struktur for, hvordan en organisation 

kan udarbejde en ændring, og samtidig administrere den. 

Der er 3 organisationsændringer som har fokus på udvikling, overgang og transformation: 

- “Development change - Any organizational change that improves previously established 

processes and procedures. 

- Transitional change – Change that moves an organization away from its current state to 

a new state in order to solve a problem, such as mergers and acquisitions and automation. 

- Transformational change – Change that radically and fundamentally alters the culture 

and operation of an organization. In transformational change, the end result may not be 

known. For example, a company may pursue entirely different products or markets.”45 

Overgangsændringen kan overføres til det overordnede fokus i dette projekt, idet målet er at 

flytte RUC-baren væk fra den nuværende tilstand, ved at reducere brugen af 

 
44 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 107 

45 Pratt, M, K. (2019). Change Management. Lokaliseret d. 26/11/21 på 
https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management 

https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management
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engangsplastikkopper. Det primære fokus i projektet ligger dog i selve udviklingsændringen. En 

ændring, der forbedrer RUC-barens nuværende procedure.  

Fase 1: Unfreeze (optøning)46 

I denne fase er det essentielt at forstå, hvorfor forandringen skal finde sted og lægge vægt på, 

hvorfor den er vigtig og nødvendig. I denne situation vil opbakning fra den øverste ledelse i RUC-

baren være med til at motivere til en ny forandringsproces. Med lidt motivation fra formanden 

for RUC-bar vil dette være en god start, og kunne blive en succesfuld forandringsproces. 

Fase 2: Change (bevægelse)47 

I denne fase har overbevisning en stor rolle. Det er vigtigt at få folk ud af deres komfortzone. 

Engangsplastikkopper er en nem løsning, som har været i brug længe, hvorfor idéen om et nyt 

system for kopper samt et nyt opvaskesystem, derfor kan virke uoverskueligt og uvelkomment. 

De problemer, som kan opstå undervejs eller efterfølgende, skal håndteres hurtigst muligt, for at 

undgå at falde tilbage til gamle vaner og rutiner. 

Fase 3: Refreeze (stabilisering)48 

I sidste fase er det vigtigt at sikre, at forandringen bliver fulgt konstant. RUC-baren stabiliseres 

når forandringsprocessen er ved vejs ende. Uden nogen form for stabilisering kan der opstå 

usikkerhed, hvorfor det er vigtigt at identificere, hvilke forhindringer der er, for at nå en 

gennemførelse. 

 

  

 
46 Pratt, M, K. (2019). Change Management. Lokaliseret d. 26/11/21 på 
https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management 

47 Pratt, M, K. (2019). Change Management. Lokaliseret d. 26/11/21 på 
https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management 

48 Pratt, M, K. (2019). Change Management. Lokaliseret d. 26/11/21 på 
https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management 

https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management
https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management
https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management
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1. Iteration 
 

Discover 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke faktorer og problemstillinger spiller ind i udviklingen af et 

bæredygtigt system i RUC-bar? 

I starten af projektet bliver problemstillingen undersøgt i en bredere forstand. Udgangspunktet i 

denne fase er, at der bliver brugt engangsplastikkopper i RUC-baren og at dette bør ændres. For 

først og fremmest, at få en overordnet og generel forstand på de miljøforhold der gør sig 

gældende på verdensplan samt hvordan plastik spiller en rolle i disse forhold, redegøres der for 

samfunds- og miljømæssige perspektiver og handlingsplaner for reducering og 

genanvendelighed af plastik på national plan.  

Udover anskaffelse af viden fra andre instanser, er der samlet kvalitative data igennem interview 

med formanden af RUC-bar, Frederik Gonge Hansen, for at anskaffe viden omkring nuværende 

situation, både i forhold til udfordringer og muligheder for en designløsning. 

Disse aktiviteter hjælper med at få et indblik og bedre forståelse for hvilke faktorer, der indgår i 

problemstillingen og hvor bredt dette favner, samt hvilke faldgruber og forhindringer der er. I 

denne fase defineres nogle grundprincipper og begreber for de følgende faser og dermed resten 

af opgaven.   

 

Samfunds- og miljømæssigt perspektiv 

 

Plastikkens indflydelse i dag 

 

Plastik er i dag udviklet til et materiale, som anvendes til næsten alt. Ses der tilbage, er det gået 

fra at være en ny opfindelse, som gjorde det lettere for eksempel på sygehuse i forhold til 

infektionsrisiko samt i husholdningen til at være et stort problem på verdensplan. Nærmest alt 
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hvad vi rører og kigger på, herunder mad, drikkevarer og forbrugsgoder, er pakket ind i plastik. 

Det er altså et problem, der akkumulerer andre problemer i forhold til forurening af miljøet og 

deraf skade på klimaet. Det er blevet normalen at fokusere på miljøet og klimaforandringer og 

deraf følger at der også er fokus på genanvendelighed. Bevidsthed omkring engangsplast som 

værende skadelig for miljøet er vokset markant i Danmark. Ikke alt plastikaffald kan genanvende, 

hvorfor det bliver sendt til forbrændingen som for eksempel medfølger forurening af hav- og 

grundvand.49 

 

Hvilke miljømæssige og samfundsmæssige problemer resulterer plastik i? 

 

Grundet det stigende fokus på bæredygtighed i Danmark, er man begyndt at indføre 

genanvendelige materialer i højere grad.50 Det er en proces, som tager tid at få indført, hvis alle 

niveauer af det danske samfund og samtlige virksomheder m.v. skal inddrages. Der er en klar 

forventning til, at flere mennesker bliver mere klimabevidste og dermed har omtanke for, 

hvordan forbruget af plastik både påvirker miljøet og klimaet, samt reflekterer over hvordan 

forbruget og produktionen af plastik kan reduceres, og slutteligt hvordan det undgås, at plastik 

havner i skraldespandene eller andre steder. 

Derudover tager situationen med plastik en drastisk vending, da man i dag kan forme sig en 

økonomisk cyklus, hvilket er der hvor genanvendelige kopper spiller en vigtig brik spillet om 

miljøet og klimaet alt efter hvilket materialer der bruges, men der findes nogle fordele og 

egenskaber ved brugen af genanvendelighed. Ét af dem er billigere på den lang bane end 

engangskopper, fordi de kan bruges igen og igen, så på længere sigt kan man få et bedre udbytte 

af genanvendelige kopper, og lignende. Indenfor de sidste par år er der blevet kigget nærmere 

på miljøforandringer. Hvorimod på den fløj er der et stort fokus på plastikkopper, som ødelægger 

 
49 Videnskaben.dk (2018) Forskerzonen: Sådan indtog plast vores hverdag Lokaliseret d. 19/12/2021 på 

https://videnskab.dk/forskerzonen/teknologi-innovation/saadan-indtog-plast-vores-hverdag 

50 Plastic Change. (2021). FAQ: Bliv klogere på plastik og plastikforurening. Lokaliseret d. 08/12/21 på 
https://plasticchange.dk/faq/ 

https://videnskab.dk/forskerzonen/teknologi-innovation/saadan-indtog-plast-vores-hverdag
https://plasticchange.dk/faq/


 
 

   
 

Side 29 af 70 

vores miljø, da det skaber forurening og for eksempel ødelægger havdyrenes liv, når det ender i 

havet.51 

 

Forbrugskultur – smid væk kulturen 

 

I det moderne samfund dominerer produktions- og forbrugsverden indenfor plastik. Forbruget 

som også kaldes for smid-væk kulturen52 er tankegangen, at der som regel ikke gennemtænkes 

før der handles. Det er muligvis ikke så klart som det burde være, hvor og hvordan affald skal 

håndteres ud fra de muligheder man har i dag. Det er klart, at der mange andre måder som man 

for eksempel kan servere øl i en engangskop, som man nogle steder kan få genopfyldt, men det 

er et spørgsmål om det er tilladt grundet hygiejne.53 

 

Menneskers adfærd 

 

Det menneskelige aspekt er specielt relevant at overveje, idet vi er de pågældende forbrugere og 

det dermed også er vores ansvar at agere bæredygtigt i verden. Adfærden i forhold til plastik er 

ikke perfekt i dag, men vi er på vej derhen. Samtidig kan forandring have en dårlig indvirkning, da 

det skaber dårligere trivsel efter forandringerne i og med reaktionerne ikke ser positive ud. Jo 

større forandringen er, desto større påvirker det menneskets adfærd. Dermed vil det være svært 

at genvinde folks trivsel igen, hvorimod andre tilpasser sig hurtigere til den nye forandring. Derfor 

skal processen ikke kun gælde for dem, der forstår processen, det vil netop ekskludere de andre. 

Dog er forandringerne ikke kun medvirkende til at gøre processen sværere eller besværlig for alle 

parter, men også at der bliver kigget nærmere og observeret, hvordan trivslen eller 

 
51 Plastindustrien. Plastic – en del af vores fortid, nutid og fremtid. Lokaliseret d. 05/12/21 på 
https://plast.dk/plastic-del-vores-fortid-nutid-fremtid/  
52 Aittomaki, A. (2018) Snak om cirkulær økonomi drukner i engangsplastik. Lokaliseret d. 26/11/21 på 
https://plasticchange.dk/videnscenter/snak-om-cirkulaer-okonomi-drukner-i-engangsplastik/  
53 Green Goods. (2018). Hvorfor bæredygtighed? Lokaliseret d. 26/11/21 på  
https://greengoods.dk/blogs/nyheder/hvorfor-baeredygtighed 

https://plast.dk/plastic-del-vores-fortid-nutid-fremtid/
https://plasticchange.dk/videnscenter/snak-om-cirkulaer-okonomi-drukner-i-engangsplastik/
https://greengoods.dk/blogs/nyheder/hvorfor-baeredygtighed
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arbejdsmåden håndteres over tid. Baggrunden for forandringerne skal fremlægges i god tid, så 

der kan påbegynde og forberede sig mentalt på opgaven.54 

 

Regeringens plastikhandlingsplan 

 

For at få en forståelse af vigtigheden af en ændring i RUC-bar, vedrørende reduceringen af 

engangsplastikkopper, er det værd at fremhæve regeringens plastikhandlingsplan fra 2018 og 

klimaprogram fra september 2021.  

Klimaplanen forudsætter at 80% af dansk plastik bliver udsorteret fra forbrændingen i 2030. 

Derved bliver der et større fokus på producenterne og deres håndtering af plastikaffald.55 

På nuværende tidspunkt er der afgift på engangsplastikprodukter, herunder 

engangsplastikkopper. Dog er den vægtbaseret, og eftersom at plastik er et meget let materiale, 

er materialet fortsat billigt og attraktivt for producenterne.56 I udgangen af 2024 vil EU-direktiver 

implementere, at producenterne får medansvar i forbindelse med reduktion af engangsplast. Det 

vil betyde at producenterne bliver yderligere økonomisk ansvarlige for affaldshåndteringen af 

emballage og engangsplastik: “Det udvidede producentansvar forventes at give producenterne 

større incitament til at reducere andelen af emballage og designe på en måde, som skaber bedre 

genbrugs- og genanvendelsesløsninger”.57 

Den europæiske organisation Rethink Plastic, som også Danmark er en del af, har udviklet en 

designguide, som netop skal forbedre emballageløsningerne og genanvendeligheden heraf.58 Der 

er blandt andet et øget fokus på genanvendelighed, som for et eksempel gennem 

 
54 Emmeche, C., Madsen, K.B. (2017) Den Store Danske: adfærd. Lokaliseret d. 26/11/21 på 
https://denstoredanske.lex.dk/adfærd  
55 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. (2021). Klimaprogram 2021. Lokaliseret d. 12/12/21 på 
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf. s.77. 
56 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. (2021). Klimaprogram 2021. Lokaliseret d. 12/12/21 på 
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf. S. 46. 
57 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. (2021). Klimaprogram 2021. Lokaliseret d. 12/12/21 på 
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf. S. 77. 
58 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. S. 26. 

https://denstoredanske.lex.dk/adfærd
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
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tilbagetagningsordning. Lignende ordninger kendes fra den pantløsning som i dag fungerer med 

flasker og dåser. Ifølge Regeringens plastikhandlingsplan fra 2018, bliver der sparet ca. 6 kg. ny 

plastik ved aflevering af 100 plastikflasker og tilbage i 2017 blev der afleveret 1,9 mia. dåser og 

flasker til retursystemet. 

Årsagen til, at affaldssortering og forbrænding af plastik ikke blot er løsningen er, at der findes 

adskillige forskellige plasttyper, som indeholder forskellige tilsætningsstoffer, for eksempel 

farvning og blødgøring, og der findes oftest madrester eller andet affald på det plastik, som bliver 

smidt ud.59 For at affaldssortering kunne blive en holdbar løsning, vil det kræve muligheden for 

at få det eftersorteret i samme plasttyper, da det ikke uden videre kan omsmeltes og 

genanvendes. Derudover er der også et stort spænd i kvaliteten af det plastik, som bruges i dag, 

og den svingende kvalitet besværliggør omsmeltningen og genanvendelsen til ny plastik i høj 

kvalitet.60 

Udover affaldssortering og fokus på genanvendelse, lægger Regeringens Plastikhandlingsplan 

også op til at der er behov for en kulturændring i Danmark. Det ses, at meget af plastikken ender 

i naturen og ikke i skraldespandene.61 Der skal derved foretages initiativer, som både gælder for 

producenterne og forbrugerne af plastik.  

 

Kvalitative undersøgelser 

 

Interview med RUC-barens formand, Frederik Gonge Hansen 

 

I det følgende redegøres der for hovedpunkterne fra interviewet med Frederik Gonge Hansen, 

der besidder positionerne som formand for RUC-bar samt formand for RUC-bars bestyrelse. 

 
59 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. S. 32. 
60 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. S. 8. 
61 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. S. 38. 

https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
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Overordnet fokuseres der på hans synspunkter på den oprindelige designløsning, vi 

præsenterede for ham, som på tidspunktet var et pantsystem til baren. Derudover præsenteres 

nogle nøgletal i forhold til driften af baren samtidig med at der gives et billede af, hvordan den 

nuværende situation er i forhold til engangskopperne, herunder hans opfattelse af potentielle 

forandringsmuligheder. 

 

Umiddelbart, tidligt i interviewet, spørger vi ind til de nuværende faciliteter i baren og hvorvidt 

disse muliggør brugen af genanvendelige kopper, henvisende til opvaskemaskinen, de har i et 

lokale bag baren.62 Dette vurderer formanden som værende urealistisk på baggrund af en række 

faktorer, her omformuleret for forståelsens skyld: 

• Barens frivillige personale kan ikke vaske dem. 

• Glas bliver ødelagt. 

• Genanvendelige plastkopper bliver ødelagt. 

• Genanvendelige plastkopper giver ikke mening økonomisk, idet de er for dyre i 

indkøbspris og dermed vil påvirke barens profit margin. 

• Fødevarestyrelsens retningslinjer forhindrer baren i at genanvende 

engangsplastikkopper.63 

Frederik Gonge Hansen uddyber bemærkningen i første punkt på et senere tidspunkt i 

interviewet. Dét, der menes, formoder vi, er, at det ville koste mange ressourcer i mandskab at 

vaske kopperne op efter brug, versus bare at smide kopperne direkte ud.64  

I forlængelse heraf nævnes det at glas ikke er en gyldig mulighed, formodentlig af 

sikkerhedsmæssige årsager.  Vi antager at det er af samme grund baren heller ikke serverer i 

glasflasker af nogen arter, og alt bliver skænket i baren. 

Formanden fortæller desuden at genanvendelige plastkopper også har tendens til at blive 

ødelagt. Dette må vurderes til at være sandt i en vis grad, men præcist hvor stor en procentdel 

 
62 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 1. 
63 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 2-3. 
64 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 3. 
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dette handler om, er usikkert og formodes svært at måle. Det noteres dog, da vores designløsning 

fokuserer på genanvendelige plastkopper. 

Sidste punkt vedrører den økonomiske belastning, en sådan omstilling kan have på barens profit 

margin, altså virksomhedens overskudsgrad. Overskudsgraden illustrerer sammenhængen 

mellem indtægterne og omkostningerne. Det er overordnet set positivt, hvis en overskudsgrad 

er høj, hvilket den er i RUC-bars tilfælde.65 Frederik Gonge Hansen fortæller endvidere at de har 

”en profit margin, der er specielt høj”66, hvilket derfor må indikere en sund økonomi, og dermed 

at omkostningerne er relativt lave i forhold til indtjeningen. Dette ville naturligvis ændre sig, hvis 

omkostningerne per kop for eksempel er fem gange større. Det er dog ikke medregnet, hvor 

mange gange en genanvendelig kop faktisk kan anvendes, om det så er plastik eller glas. 

Igennem projektets forløb, har vi haft kontakt til GreenCups, der blandt andet leverer 

genanvendelige plastikkopper til branchegiganter såsom Carlsberg. En af de første forespørgsler 

vi havde til kontaktpersonen fra GreenCups, var relateret til reglementer i forhold til opvask af 

service efter brug, med henblik på Fødevarestyrelsens retningslinjer. Disse retningslinjer 

beskriver hvordan bakterier succesfuldt bliver nedbrudt ved opvask på 80°C.67 GreenCups tillader 

vask op til 70°C, hvilket derfor var en bekymring for os. Kontaktpersonen fra GreenCups 

forsikrede dog at kopperne med sikkerhed kunne klare fødevarestyrelsens retningslinjer for 

opvask, og henviste her til Carlsberg, som dagligt benytter sig af kopperne og som ikke 

indberettet nogen klager. Efter tjek af opvaskemaskinen i RUC-baren, kan det desuden 

konstateres at deres opvaskemaskine overholder reglementerne, her med en 

skyllevandstemperatur på 86 °C, hvilket GreenCups’ kontaktperson formodede, gik an så længe 

kopperne ikke havde logo eller lignende på. 

Yderligere research gav os omtrentlige prissætninger på kopperne, alt efter hvor mange der 

bliver bestilt hjem. Frederik Gonge Hansen forestillede sig i interviewet, at det ville koste 5 kroner 

 
65 Hansen, Rosenkilde Jensen, T., & Dalbøge, M. (2020). Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne. (5. udgave.). 
Hans Reitzel. S. 134. 
66 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 3. 
67 Fødevarestyrelsen. (2018). EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL. Lokaliseret d. 15/12/21 på  
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.
pdf S. 12. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf
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for en genanvendelig plastikkop imod 1 krone for en engangsplastikkop. Vores research viste 

prissætningen for 0,4L transparente kopper hos GreenCups, hvilket varierede alt efter hvor 

mange kopper der købes på én gang. Der er altså en form for mængderabat på kopperne. 

RUC-baren indkøbte i 2019, det sidste hele målte år, 113.000 engangsplastikkopper. Formanden 

uddyber herefter at “der generelt har været en stigende tendens [red: til at anvende 

engangsplastikkopper]”68 hvorfor det reelle tal for 2021 formodes 15-20% højere, altså op mod 

135.600 kopper i år alene.69 Dette oversættes til en årlig omkostning på 135.600 kroner. 

I forlængelse af denne viden, giver det her mening at give et eksempel på omkostningerne ved 

køb af genanvendelige kopper. Kopperne kan, ifølge GreenCups, genanvendes op til 300 gange. 

Hvis der derfor tages udgangspunkt i købet af 2000 kopper til 4,1 krone pr. kop,70 ser regnestykket 

ud som følger: 

Omkostninger ved indledende runde af indkøb: 

2000 kopper x 4,1kr = 8.200 kroner 

Maksimalt antal af anvendelser ved køb af 2000 kopper: 

2000 kopper x 300 gange hver kop kan bruges = 600.000 anvendelser på et år 

 

600.000 gange kan der altså skænkes øl i de 2000 kopper, før de skal sendes til genbrug. Dette 

tal er 4,4 gange så stort som det formodede totale forbrug af engangsplastikkopper for 2021. 

Beregningen tillader hermed en relativt stor fejlmargin, skulle en stor andel af kopperne 

ødelægges (spontant), blive væk eller ikke holde til det forventede antal anvendelser. 

I det ovenstående regnestykke antages det imidlertid, at der ikke befinder sig 2000 gæster i RUC-

bar på samme tid, og, skulle der være det antal gæster på en hel dag, at disse er spredt ud over 

hele åbningstiden. 

 
68 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 1. 
69 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 1. 
70 GreenCups. Greencups 40 cl – Transparent. Lokaliseret d. 14/12/21 på  
https://greencups.dk/shop/greencups/greencups-40-cl-transparent/ 

https://greencups.dk/shop/greencups/greencups-40-cl-transparent/
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Regnestykket indikerer hermed, at hvis det lykkes at implementere disse nye kopper, så vil der 

forekomme et større engangsbeløb i starten, hvilket vil påvirke overskudsgraden kortsigtet. 

Denne ville dog blive reguleret på årsregnskabet. De årlige omkostninger, der går til plastikkopper 

generelt, vil formentlig være markant lavere, end de er på nuværende tidspunkt.  

 

GreenCups foreslår på deres hjemmeside en løsning med et pantsystem, som de har erfaret, der 

godt kan betale sig. Frederik Gonge Hansen vurderer dog, at et pantsystem vil resultere i, at det 

frivillige personale bliver yderligere belastet. Dette baseres, ifølge formanden, i høj grad på 

erfaringer gjort ved RUCs årsfest, hvor Kamarillaen havde lejet sig til genanvendelige kopper og 

implementeret et pantsystem, der kun gjaldt for den pågældende aften. Erfaringen var, at det 

var svært at følge med i optællingen af pant, specielt i kraft af at der ikke ses skævt til, at 

personalet indtager alkohol gennem vagten.71 

 

Frederik Gonge Hansen erkender, at den nuværende situation i baren ikke er optimal, med 

henblik på at al engangsplast ryger i brændbart. Supplerende nævnes der i interviewet, at 

bestyrelsen og formanden er bevidste omkring udfasningen af engangsplast, og kender også til 

konsekvenserne af højt plastikforbrug. I kraft af disse erkendelser, har formanden overvejet 

alternative materialer til udskænkning som for eksempel papkrus, men hævder at den løsning 

ikke er holdbar til RUC-bar, og at der derimod bør sættes ind på affaldssortering i RUC generelt. 

“ (…) Når vi bare smider dem ud i brændbart, fordi det er det eneste sortering, der er i RUC, så er 

det på ingen måde optimalt”.72 Denne pointe belyser en problematik, der ligger højere i hierarkiet 

end hos RUC-baren. Samtidig virker løsningen indlysende, idet affaldssortering på det stærkeste 

opfordres af regeringen.73 

En anden potentiel løsning, Frederik Gonge Hansen nævner, er at frasortere al plast i sorte 

affaldssække og aflevere det til HumTek (FabLab), som kan omsmelte det og genanvende det. 

Han giver et eksempel på et objekt, materialet kunne omsmeltes til, som baren samtidig ville 

 
71 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 5. 
72 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 4. 
73 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. S. 15. 

https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf


 
 

   
 

Side 36 af 70 

have stor gavn af, hvilket er shots bakker.74 Her formodes det dog, at dette blot er et eksempel 

og ikke udelukker andre objekter, som kan være til gavn for andre lokationer i RUC.  

En engangsplastikkop, der kan rumme 0,4L væske, vejer imellem 60-100 gram.75 Beregnes 

vægten af plastikkopper, der går igennem RUC-barens maskineri årligt, har vi en mindstevægt på 

8,13 ton og en maksimalvægt på 13,56 ton. Det er svært at forestille sig HumTek processere så 

stor en mængde af plastik, specielt taget i betragtning af hvor mange ressourcer i mandskab, 

energi og koordinering, det kræver, for ikke at nævne selve maskineriet, som FabLab i nuværende 

øjeblik ikke står inde med. Dette bliver understreget af risikoen for plastikkontamination, hvilket 

sker i følgende tilfælde: 

- Når plastaffald ikke bliver sorteret korrekt, altså hvis pap ryger sammen med plast. 

- Når plastaffaldet ikke er rengjort før det smides ud.76 

Foruden at skulle anskaffe en maskine, der kan omsmelte præcis den type plast, skal der også 

sikres bemanding til arbejdet, hvilket kan virke usandsynligt at RUC vil investere penge i, særligt 

når affaldsbranchen allerede udfører disse aktiviteter. 

Slutteligt, synes det relevant at påpege RUC-bar formandens svar da vi spørger ind til hvorvidt 

genanvendelse af engangsplastikkopper er muligt, idet han oplever, at kunder selv tager initiativ 

til genanvendelse: ”Det har aldrig været muligt (…) det fungerer sådan at når du hælder fadøl i, 

fra vores fadøl-system, så bevæger bakterier sig rigtig hurtigt igennem væske, og der er direkte 

forbindelse. (…) Så kan man altså hurtigt, Covid eller ej, gøre alle syge. Det må man ikke, det er 

en regulering fra Fødevarestyrelsen.”77 På trods af gennemgang af Fødevarestyrelsens 

”Vejledning om fødevarehygiejne”78 samt diverse kontrollister og vejledninger på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside, har det ikke været muligt at finde grundlag for bemærkningen. 

Det nævnes dog på flere hjemmesider, som har udarbejdet retningslinjer for barer, at tuden på 

 
74 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 6. 
75 Multiline. (2021). Plastglas 40 cl Ø95x120 mm Lux PS Klar. Lokaliseret d. 15/12/21 på 
https://butik.multiline.dk/dkk/da/product/4451/Plastglas-40-cl-95x120-mm-Lux-PS-Klar/ 
76 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. s. 8 
77 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 7. 
78 Retsinformation. (2021). Vejledning om fødevarehygiejne. Lokaliseret d. 15/12/21 på 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9042   

https://butik.multiline.dk/dkk/da/product/4451/Plastglas-40-cl-95x120-mm-Lux-PS-Klar/
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9042
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hanen under ingen omstændigheder bør røre glasset eller øllet i glasset, da dette resulterer i 

spredning af bakterier.79 

Konkluderende, argumenterer Frederik Gonge Hansen at RUC bærer ansvaret for at sørge for 

korrekt affaldssortering på campus, som RUC-baren dermed kan benytte sig af. Idéen, antager vi, 

er rationel, på baggrund af regeringens plastikhandlingsplan, som netop fokuserer på at 

danskerne skal have mulighed for, nemt, at udøve korrekt affaldssortering.80 

 

Define 

 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan kan der udvikles en designløsning ud fra de krav og forbehold, 

der er i RUC-baren? 

Forståelsen for emnet og problemstillingen er på plads. Derfra bliver problemet indsnævret og 

konkretiseret, i kraft af et Coloured Cognitive Map, også kendt som problemkort. Disse metoder 

anvendes som retningsviser for hele projektet, samt giver os en idé til en specifik designløsning, 

som kan afprøves. 

 

Problemkort 

 

Et problemkort bruges til at forstå de problemer, der arbejdes med i projektet. Det er i denne 

del, hvor problemstillinger skal udarbejdes, for at udvikle en bedre forståelse af dem, og til sidst 

identificere og designe forskellige løsninger til problemet. Problemkortet er med til at strukturere 

problemet i projektet, hvilket derfor har været til stor hjælp. De følgende problemkort er fra 

vores Design og Konstruktions eksamensopgave, fra vintereksamenen på 1 semester 2021-2022. 

 
79 Brewers Association. (2014). BA Insider: 10 Steps to Terrific Draught Beer. Lokaliseret d. 17/12/21 på 
https://www.brewersassociation.org/association-news/ba-insider-10-steps-terrific-draught-beer/ 
80 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Plastik uden spild - Regeringens plastikhandlingsplan. Lokaliseret d. 
10/12/21 på https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf. S. 15. 

https://www.brewersassociation.org/association-news/ba-insider-10-steps-terrific-draught-beer/
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
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I første fase skulle der 

formuleres en relevant 

problemstilling. Vi tog 

udgangspunkt i følgende: 

”Serveringen i RUC-bar er ikke 

bæredygtig”. Dernæst blev der 

udarbejdet forskellige årsager 

og konsekvenser internt i 

gruppen, som dernæst blev 

sorteret, således at relevante 

årsager og konsekvenser 

relaterer til problemstillingen. 

Der blev startet med en 

udfærdigelse af konsekvenserne        Figur 2 

for problemstillingen, hvilket illustreres                  

med noderne over problemet i midten. I denne del kan der både findes ønskede og uønskede 

konsekvenser, som bliver illustreres med henholdsvis grøn og rød farve. I denne fase har vi derfor 

valgt at udarbejde et problemkort ud fra uønskelige konsekvenser og årsager. Pilene er med til 

at vise ledende konsekvenser af konsekvenser, hvor der i dette tilfælde er to forskellige 

konsekvenser, som leder til den samme node. Alle nedenstående noder er årsager til 

problemstillingen. Pile fører hen til ledende årsager, hvilket derfor er en bagvedliggende årsag til 

en årsag. Det bliver i denne sammenhæng brugt til at fordybe og forklare bagvedliggende årsager 

til problemstillingen, der blev fundet i begyndelsen. Pilene går derfor fra årsag --> problem --> 

konsekvens. 
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I anden fase er alle årsager  

og konsekvenser blevet 

modificeret, således at alle 

noder går fra at være primære 

poler til sekundære poler, eller 

det modsatte. Teksten i alle 

noder, både årsager og 

konsekvenser er blevet 

modificeret, ved brug af 

verbum i bydeform i starten af 

teksten i hver node. Denne del 

er gjort, så det er nemmere i 

næste fase at ændre farverne i  

alle noder fra rød til grøn, hvilket er gældende i dette problemkort.    Figur 3   

Dette hjælper samtidig med at eliminere og reducere årsager i de følgende problemkort, samt 

sikrer en forbedring af symptomer og implikationer i konsekvens-noderne. Et eksempel på denne 

ændringsfase er en node i konsekvensdelen fra figur 3, Gæster oplever ligegyldighed … 

medansvar ift. problematikken. Her starter konsekvensen med et verbum, og forekommer som 

værende negativ. I denne situation er det nu nemmere at vende polen, således at den i næste 

problemkort udtrykkes som en positiv konsekvens. 
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I tredje fase udnyttes den 

ændringsfase som nævnt før. 

Alle poler fra sidste problemkort 

bliver vendt om. Alle røde noder 

bliver grønne, dog som vist på 

figur 4 er der en konsekvens 

som forblev rød. I denne 

situation blev der ikke gjort 

noget ved noden, da den ikke 

havde nogen positiv effekt på 

problemstillingen. I begyndelsen 

er der blevet udarbejdet et 

problemkort, ud fra 

vanskeligheder, men i denne fase er det udelukkende      Figur 4 

løsninger som bliver udledt i problemkortet. Dette gøres for at differentiere mellem   

problemkortene. At skabe lidt forskellighed mellem problemkortene, men samtidig gøre det på 

en måde så noderne altid kan vendes om, både positivt og negativt, er vejen frem i CCM. Ud fra 

de tidligere problemkort, inklusiv denne, skal der i sidste fase laves et kognitivt problemkort. 
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I sidste fase skal der udformes et 

problemkort som muligheder 

udledt af de problemkortene fra de 

forrige trin. Eftersom det ikke skal 

være så bredt, er der blevet 

udpeget få noder ud fra de 

foregående, som kvalificeres til at 

være i det kognitive. I denne fase 

er der tilføjet noder mod bunden 

for løsningsmuligheder. Derefter, 

for at opnå løsningerne, er der 

tilføjet et nødvendigt antal noder efterfølgende.      Figur 5 

Disse noder er for eksempel flere konsekvenser af løsninger. Idet det passer i dette kognitive 

problemkort, er der blevet udvalgt noder fra både årsager og konsekvenser. Både uønskede og 

ønskede årsager og konsekvenser er med til at danne problemkortet, som vist i figur 5. Dog er 

der kun én uønsket node i figur 5, men det er valgt med vilje. Grunden til dette er, at der ud fra 

det uønskede er tilføjet ønskede noder, som med pile viser hvordan det hele, i en større helhed, 

er forbundet. 

 

Develop 

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan der, sikres at designløsningen er holdbar og vedvarende? 

Idéen til designløsningen er dannet i tidligere faset og bliver testet i følgende fase. Igennem et 

eksperiment i RUC-bar, kan nyttigheden af den eksperimenterende løsning findes. Observationen 

giver anledning til at der indsamles ny viden om faldgruber og forhindringer, som først på dette 

tidspunkt bliver tydeliggjort. Dette kan medføre et behov for at indsamle yderligere information 

inden for emnet i kraft af research. 
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Deltagerobservation (1) 

 

Før observationen 
 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge om menneskets adfærd er styret af omgivelserne 

eller om mennesket er styret rent af vaner eller om, der er andet, der spiller ind, her tænkes på 

vores forsøg med at få gæster i RUC-baren til at smide engangsplastikkopper i en skraldespand 

kun til plastik. 

Derudover blev observationerne udført med det formål at indvie de studerende i RUC-bar i, 

hvordan systemet fungerer i praksis, så der i første eksperiment kan gives et indblik i hvorvidt det 

er muligt at påvirke gæsters adfærd, så de handler på en anden måde end vanligt. Senere blev 

der også løbende holdt øje med, samt taget billeder af skraldespanden, for at komme tættere 

på, hvordan brugerne og systemet håndteres generelt og hvor der er brug for forandring. 

 

Under observationen 

 

Ud fra valget blev der foretaget en partiel deltagelse,81 hvor vi agerer deltagere som 

observatører, fordi vi i gruppen ikke ønskede at påvirke omgivelserne eller personerne, men i 

stedet lade processen i RUC-bar ske naturligt. I vores første eksperiment tog vi udgangspunkt i 

affalds sortering i RUC-bar, hvor fokusset er at observere gæsterne i RUC-bar, i forhold til at 

benytte den opstillede skraldespand. Det bør nævnes, at projektgruppen fra begyndelsen havde 

dannet sig et godt indtryk af miljøet og normerne i RUC-bar, hvilket var et plus i forhold til at 

skabe styring og overblik uden nødvendigvis at deltage i det felt, vi gerne ville undersøge. 

Over skraldespanden var placeret en plakat, hvorpå der stod: “KUN TIL PLASTIK” samt en plakat 

på døren ind til RUC-bar, som opfordrede til ikke at smide engangsplastikkopper rundt omkring. 

Vi observerede gæsternes adfærd i forhold til at benytte skraldespanden. Idet vi havde placeret 

 
81 Systime - kvalitativ metode (2021) projektarbejde lokaliseret d. 19/12/21 på 
https://projektarbejdet.systime.dk/?id=269  

 

https://projektarbejdet.systime.dk/?id=269
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os, så vi havde et godt udsyn til skraldespanden. Inden vi gik i gang med eksperimentet, havde vi 

selvfølgelig spurgt formanden for RUC-bar, om vi måtte sætte plakater op. Projektgruppen havde 

informeret de frivillige medarbejder i RUC-bar om systemet, processen og andre generelle ting. 

Vi var opmærksomme på hvordan adfærden ændrede sig i løbet af eftermiddagen og aftenen. I 

takt med at der kommer flere i RUC-baren og bliver drukket mere øl om aftenen, hvilket kan 

resultere i mindre fokus på hvor plastikkopperne smides ud. 

 

Delkonklusion på 1. iteration 

 

Efter interviewet med RUC-barens formand, Frederik Gonge Hansen, fik vi et indblik i de 

udfordringer, som RUC-baren står overfor, samt mulige løsninger på vores problemstilling. 

Interviewet var hermed gavnende i at udelukke nogle designløsninger, for eksempel anvendelsen 

af glas eller at aflevere alt plastaffald til FabLab til omsmeltning. Det skærpede imidlertid fokus 

på andre designløsninger, hvor blandt andet affaldssortering blev foreslået som værende den 

mest økonomisk fordelagtige og optimale løsning, ifølge Frederik Gonge Hansen. Dette kunne 

være en mulighed for, markant at reducere mængden af plastik, som hvert år bliver smidt ud 

sammen med normalt affald, og derfor ender i småt brændbart. Et forbedret affaldssystem vil 

kræve involvering fra administrationen eller ledelsen i RUC, idet det er en mangel på hele campus 

og ikke kun gældende for baren. 

I forlængelse af interviewet, kunne det desuden konkluderes at investering i genanvendelige 

kopper formentlig kun vil påvirke RUC-bars kortsigtede økonomi negativt, men ende med at være 

et lukrativt alternativ på den langsigtede bane. Det skal dog nævnes, at dette kun gælder 

omkostninger vedrørende engangsplastikkopper og indtægter vedrørende mængden af 

drikkevarer, der serveres i samme engangsplastikkopper. 

I problemkortet som blev brugt til at identificere årsager til den nuværende situation samt 

konsekvenserne heraf, hjalp det os med at indsnævre problemet og gav os mulighed for at 

arbejde os frem til vores første forsøg på en designløsning, som kunne reducere den mængde 
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plastik, som blev spildt hvert år. I sidste fase af problemkortet, sættes der verbum på de 

forskellige noder hvilket leder hen mod en handling. Dette har gjort det mere håndgribeligt, og 

får problemstillingen væk fra det abstrakte og fjerne til det aktuelle, nærværende og 

foranderlige. På den måde har metoden været succesfuld i at konkretisere problemstillingen og 

på sin vis udformet specifikt de to løsninger, vi jonglerede efter interviewet af Frederik Gonge 

Hansen; et affaldssystem versus genanvendelige kopper. 

Det blev besluttet at designløsningen skulle komme til udtryk gennem deltagerobservation. Her 

blev der opstillet en skraldespand, som hensigten var kun skulle bruges til plastikkopper, for at 

teste hvor villige gæsterne i RUC-bar var til at sortere sit plastikaffald - især efter indtagelsen af 

alkohol. Både under og efter deltagerobservationen stod det klart, at deltagerobservationen ikke 

havde den effekt som håbet. Dette skyldes især den mængde af ændringer vi måtte lave i RUC-

bar, idet barens formand helst så at der ikke blev sat mere end én affaldsspand op til plast 

indendørs. Dette mindskede synligheden gevaldigt, udover at RUC-bar allerede er et relativt 

mørkt lokale, når først solen er gået ned. Havde vi haft lidt mere frirum til at være kreative med 

designløsningen på stedet, og ikke blot ty til den eneste løsning, der var givet os, var det måske 

muligt at undervejs optimere og dermed sikre en succesfuld observation. 

Efter observationen blev der desuden tjekket for andre materialer i affaldsspanden, hvor det 

konkluderes at spanden var blevet brugt til alverdens andre elementer end 

engangsplastikkopper.82  

Oplevelsen var præget af at løsningen ikke var en velkommen tilføjelse til baren fra starten, 

hvorfor det konkluderes, at der må findes et alternativ som desuden er mere bæredygtigt og 

holdbart. 

 

 

 
82 Bilag 3. Billeder fra 1. Deltagerobservation. S. 10 
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2. Iteration 

 

Discover 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke faktorer og problemstillinger spiller ind i udviklingen af et 

bæredygtigt system i RUC-bar? 

Der bliver indsamlet kvantitativt data gennem spørgeskema, som er sendt ud til de studerende 

på RUC, for at anskaffe viden omkring nuværende situation, både i forhold til udfordringer og 

muligheder for en designløsning. Årsagen hertil er, at det erfares ved første eksperiment, at det 

er besværligt at indsamle data fra de besøgende i RUC-bar, blandt andet grundet støj, store 

gruppeforsamlinger og varierende promiller. 

Da det tidligere er afklaret, at designløsningen kræver yderligere information og research, lægges 

der op til at benytte en interessentanalyse. På baggrund af denne, belyses projektets primære 

aktører og interessenter, samt hvordan disse har indflydelse på, eller bliver påvirket af, projektet. 

Interessentanalysen tager udgangspunkt i den hidtil indsamlede information, herunder primært 

fra interviewet med RUC-bars formand, Frederik Gonge Hansen. 

 

Spørgeskema 

 

Som følge af deltagerobservationen og interviewet, vurderedes det at skifte fokus fra 

affaldssortering til en erstatning af engangskopperne i RUC-bar. I forlængelse heraf, blev der 

diskuteret om pant på disse kopper igen ville være en mulighed for at mindske det daglige svind 

af kopper. Derfor blev der udsendt et spørgeskema, som skulle illustrere, hvad de besøgende i 

RUC-bar mente om plastiksituationen, samt hvad deres synspunkt på et pantsystem som 

potentiel løsning ville være. 
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På trods af at være delt på adskillige RUC-relaterede Facebooksider, var mængden af besvarelser, 

samt variationen heraf, meget begrænset og grænsende til utilstrækkelig. Var formålet at kunne 

generalisere noget i forhold til RUC-bars gæsternes holdninger, ville spørgeskemaet ikke kunne 

anvendes, da besvarelserne ikke var repræsentative nok. Besvarelserne gav dog indblik i nogle 

potentielle tendenser, specielt fordi besvarelserne var overvejende negative i relation til 

pantsystem som designløsning. 

Desuden var spørgeskemaet sat op med åbne spørgsmål som tillod respondenterne selv at 

komme med idéer, og på den måde hjælpe med idégenereringen. Igen illustreres negative 

standpunkter, specielt i henhold til pantsystemet. Det nævnes desuden i to af kommentarerne 

at RUC-baren ikke har vaskefaciliteterne til at administrere en større volumen af kopper. En tredje 

respondent argumenterer at konceptet ikke virkede til årsfesten. Det bør her nævnes at de 

ovennævnte besvarelser, er skrevet til spørgsmålet “Har du nogen forslag til hvordan brugen af 

engangsplastkopper kan reduceres i RUC-bar?”83 Der kan herske tvivl om de personer blot har 

skimmet spørgsmålet relativt hurtigt og dermed ikke set at det leder op til respondentens egne 

forslag, hvilket kan være resultatet af et langtrukkent og dårligt struktureret spørgeskema. 

Alternativt er respondenterne ganske simpelt imod designløsningen, i en sådan grad at der føles 

behov for at udtrykke det ved et ikke-relateret spørgsmål. Der er klart en indikation af at en 

portion af respondenterne er overvejende partiske, idet de kender til RUC-bars opvaskeforhold 

og derfor ikke mener det kan lade sig gøre.84 

Hvis der ses på det sidste alternativ samt den generelle reaktion på pantsystemet i 

spørgeskemaet, tegnes der et billede af en fremherskende negativ indstilling til designløsningen. 

På trods af at stikprøven ikke var så repræsentativ som håbet, giver det stadig anledning til at 

overveje andre løsninger end et pantsystem. Dette betyder imidlertid at der ikke skal diskuteres 

prissætning for panten og dermed opstå splid imellem baren som institution og gæsterne. 

 
83 Bilag 4. Resultat fra spørgeskema. S. 14 
84 Bilag 4. Resultat fra spørgeskema. S. 11-14 
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På baggrund af spørgeskemaet og de efterfølgende overvejelser, besluttede vi at fastholde 

konceptet med genanvendelige kopper i stedet for engangsplastikkopper, men uden pant i 

stedet. 

 

Interessentanalyse 

 

Interessentanalysen starter med en brainstorm for at identificere de interessenter, som er 

relevante for projektet. 

 

Figur 6 

Ovenstående illustrerer den udførte brainstorm. Når de forskellige interessenter er udpeget, 

indsættes de i en tabel hvor der i større grad er mulighed for at uddybe interessenternes 

indflydelse på og forventninger til projektet. Herunder er der udvalgt de mest relevante for vores 

projekt. 
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A B C D 

Interessent Positive forhold i 
projektet 

Negative forhold i 
projektet 

Aktion 

Frederik Gonge Hansen 
(Bestyrelsesformand og 
formanden for RUC-
bar) 

Projektet gavner 
muligvis barens 
omsætning. 
Flere muligheder for 
fremtidige 
investeringer. 

Stor omstilling 
kræver fleksibilitet. 
Muligvis stor 
startinvestering. 
 

Overbevise 
formanden om pro-
jektets muligheder 
og fordele. 
 
Informere ham om 
FVSTs retningslinjer. 
 
Opsamlende og 
opfølgende møder 
afholdes for at sikre 
formandens 
involvering af 
projektet. 

Frivillige medarbejdere Motivation ved at 
være en del af grøn 
omstilling. 
Muligvis hurtig 
oplæring i nye 
processer, hvis 
omstillingsprocessen 
er tilpas effektiv. 

Potentiel større 
arbejdsbyrde. 
Muligvis mindsker 
lysten til arbejdet. 
Kan i værste 
tilfælde resultere i 
mangel på frivillige. 
Evt. langsommelig 
omstillingsperiode 
giver udfordringer. 

Løbende involvering 
i projektet. 
 
Oplæring som tager 
udgangspunkt i 
FVSTs reglementer 
(servering, opvask, 
hygiejne generelt) 

RUC Bedre branding.  Tage kontakt til 
administration eller 
styrelse for at få 
indført projektet i 
baren, hvis ikke det 
lykkes uden deres 
indblanding.  

Besøgende Bedre samvittighed. Potentielt mere 
oprydning, 
irritationsmoment. 

Informere om 
forandringen og om 
projektet 

Tabel 1 
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RUC-bars formand, Frederik Gonge Hansen 

Indflydelsen fra RUC-bars formand, Frederik Gonge Hansen, vægter tungt idet han vurderes som 

værende det primære led til forandring. Det angives desuden i ovenstående tabel at det også er 

ved ham, at flest aktioner er påkrævede. Han har et umiddelbart negativt indtryk af projektet 

indtil videre og idet han er en central del i at realisere projektet, er det specielt nødvendigt at 

opretholde en positiv dialog med ham. Desuden skal der redegøres for, de bekymringer han har, 

da disse hurtigt kan sætte en bremse i projektet i det hele taget. Det kunne forestilles at gavne 

hans synspunkt, hvis han blev belyst omkring de økonomiske fordele, der er ved genanvendelige 

kopper. Derudover ville det være relevant at informere formanden omkring Fødevarestyrelsens 

reglementer og anbefalinger, idet han udtrykte dette som værende en primær bekymring.85 

 

Frivillige medarbejdere 

Det er essentielt, at de frivillige medarbejdere bliver holdt i hånden gennem omstillingsperioden, 

specielt for at sikre en høj tilfredshed omkring arbejdet, samt sikre at de ikke finder arbejdet for 

belastende og dermed ikke ønsker at arbejde der mere. 

 Derfor er grundig oplæring nødvendigt, herunder i at udføre arbejdet så det stemmer overens 

med Fødevarestyrelsens reglementer og anbefalinger. For at sikre uhensigtsmæssig spredning af 

bakterier og vira, skal der specifikt oplæres i korrekt udskænkning af øl, hvor hanen ikke rører 

koppen samt opvaskeprocedurer. 

Det kunne nemt forestilles at være et negativt aspekt i den nogenlunde nye arbejdsform, at skulle 

vaske op, men det er vores umiddelbare vurdering at arbejdsbyrden ikke bliver belastet for 

meget, da de oftest er mange bag baren på én gang. For at vide dette med sikkerhed, ville det 

dog kræve observation og eventuelle samtaler med det frivillige personale over en længere 

periode, for bedre at kunne vurdere helhedseffekten af implementeringen, samt hvilke 

udfordringer det giver. 

 
85 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 7. 
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RUC  

Det er endnu usikkert, om det er relevant at inddrage RUCs administration eller bestyrelsen. 

Dette afhænger i høj grad af samarbejdet med RUC-barens formand, Frederik Gonge Hansen. 

Skulle der opstå gnidninger eller skulle samarbejdet blive modstridende, kunne det hjælpe at 

involvere RUCs administration i diskussionen. 

 

Besøgende 

Når eksperimentet for projektet udføres, er det vigtigt at holde de besøgende i RUC-bar oplyst 

omkring det forsøg, som der bliver foretaget. Deres reaktion på samt modtagelse af projektet 

observeres via en deltagerobservation. 

 

Barriereanalyse 

 

Barriereanalysen starter med første trin, som er LÆR86. Dette trin kaldes også desk research, fordi 

der i denne fase skal indsamles meget viden om brugerne og deres barrierer. Ud fra vores 

problemstillinger er der, i første Discover fase, blevet gjort brug af indledende research. I denne 

researchfase er det blevet fastlagt at fokus lægges i RUC-baren, hvilket både henviser til de 

besøgende, frivillige i baren samt RUC-barens formand. Når det kommer til at finde den rigtige 

ekspert i barriereanalysen, er det vigtigt at undersøge, hvem der kan give den største indsigt i 

området, hvilket i dette tilfælde er Frederik Gonge Hansen. Da han er formand for RUC-baren 

samt formand for bestyrelsen, er han derfor den åbenlyse ekspert i dette felt, hvorfor det var 

indlysende at foretage et interview med ham. I dette uddybede han imidlertid nogle restriktioner 

angående materialet af kopper samt udskænkning, herunder at glas ikke var en mulighed, at 

 
86 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 

forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 108 
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bakterier er en stor bekymring i genanvendelsen af engangsplastikkopper og at det økonomiske 

aspekt vejer en hel del sammen med belastningen af det frivillige personale. 

Supplerende bør det nævnes, at vi har forsøgt at etablere kontakt til generalforsamlingen, på 

trods af at flere studerende har en konsensus om at medlemmerne generelt ikke svarer, hvorfor 

vi ikke bør forvente svar. Derfor er der undersøgt videre, hvilke led der er over Frederik Gonge 

Hansen og hvorvidt disse mennesker kan kontaktes. Det er her, vi forsøger at stifte kontakt med 

vicedirektør for økonomi og campus, Stig Plougmand, samt kassereren for RUC-bar, men uden 

held. Det er altså ikke lykkes at snakke med nogen, der er højere i hierarkiet end formanden. 

Næste trin i analysen er SE87, hvilket indebærer observationsmetoder. Disse metoder hjælper 

med at lære om brugernes adfærd, ved at iagttage deres handlinger. Der findes forskellige 

observationsmetoder, hvorfra der i denne fase er blevet taget udgangspunkt i en kvalitativ 

observationsmetode. I Develop fasen i første iteration blev der udarbejdet en 

deltagerobservation, hvorledes besøgendes adfærd i baren blev observeret. Her var vi fluer på 

væggen, for at forstå de besøgende i deres naturlige kontekst, blot kun for at observere. Denne 

etnografiske observation gav et godt indtryk på de besøgendes adfærd, i RUC-baren. Det var dog 

først da de besøgendes tilstand, hen ad aftenen, ændrede sig, at bedre resultater for 

eksperimentet gav sig til kende. Fordi denne observationsmetode blev benyttet, er det derfor 

vigtigt at finde ud af hvordan brugernes adfærd forstås. 

Tredje trin i analysen er SPØRG88. I dette trin er der fokus på at ændre den problematiske adfærd, 

ved at få et indblik i de barrierer og udfordringer brugerne, eller gæsterne, har. I 

adfærdsændringen er det ikke nok med deres motivation, men også deres bagvedliggende 

rationaler. I de forrige trin er der blevet undersøgt og observeret, men i anden Discover fasen er 

der blevet udført et spørgeskema rettet mod de besøgende i RUC-baren. I dette spørgeskema 

blev der udformet 8 spørgsmål, som blev sat op mod de barrierer og udfordringer brugerne har. 

 
87 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 117 

88 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 122 
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Dette blev gjort for at forstå deres adfærd. I kraft af spørgeskemaet er der blevet dannet en bedre 

forståelse for problemstillingen, idet svarene både har hjulpet og har overrasket. Ved brug af 

åbne spørgsmål har brugerne frit kunne udpege og beskrive oplevelser gennem egne 

perspektiver i spørgeskemaet, hvilket har skubbet os ét skridt tættere på en løsning af problemet, 

og som uddybes i efterfølgende afsnit. I dette trin kan der også tages udgangspunkt i 

ekspertinterviewet med formanden for RUC-baren, fra første Discover fase. Han er ekspert inden 

for RUC-baren, og derfor også ansvarlig for forbruget af engangsplastikkopper, som delvist var 

tematikken i interviewet. Gennem interviewet var der tydeliggjort nogle barrierer, som tages 

udgangspunkt i, når det kommer til designløsningen. 

I sidste trin handler det om STRUKTUR89, hvorledes indsigter fra de tidligere trin opsamles, for at 

kunne lukke barriereanalysen. I Deltagerobservationen havde de besøgende, de studerende i 

RUC, smidt mange af engangsplastikkopperne i de forkerte skraldespande, hvilket var det stik 

modsatte af adfærden, i observationen. De fleste besøgende var derfor ikke klar på denne 

forandringsændring. I spørgeskemaet var svarene delvist ens, specielt vedrørende pantsystemet 

samt eventuelle forslag til hvordan plastikkopper kunne reduceres.90 Overraskende mange ville 

ikke betale pant på en kop, og alle svar var fastlagte på det mindste pantbeløb. Derudover var de 

fleste forslag enige om at genanvendelige plastikkopper ikke er værd at tilråde. Størstedelen af 

dem der svarede på spørgeskemaet har derfor ikke noget imod den nuværende situation i RUC-

baren, hvilket resulterer i at vi derfor kan identificere denne barriere. Interviewet med 

Formanden for RUC-baren gav en del information. Han påviste forskellige udfordringer ved brug 

af genanvendelige kopper, og gjorde det tydeligt at han heller ikke selv foretrak denne løsning. 

Han nævner dog at situationen i RUC-baren ikke er optimal, men forestiller sig udelukkende at et 

affaldssystem kan gavne situationen. Der er derfor et visuelt problem i baren, som ikke tages 

hånd om. Alle nye indsigter omkring adfærden i RUC-baren, ud fra strukturen, er derfor 

fundamentet for udviklingen af den mest optimale designløsning. 

 
89 Münster, M. (2017). Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe 
forandringer i den virkelige verden. Gyldendal Business. S. 129 

90 Bilag 4. Resultat fra spørgeskema. S. 11-14. 
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Define 

 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan kan der udvikles en designløsning ud fra de krav og forbehold 

der er i RUC-baren? 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i udformningen af en brainstorm. Denne har til formål at 

afdække og konkretisere problemstillingen, som har fået et andet perspektiv. Det bliver besluttet 

at følge en mere bæredygtig sti og forkaste den løsning som Frederik Gonge Hansen foreslår, 

altså at indføre plastsortering i baren. 

 

Brainstorm  
 

I udarbejdelsen af en brainstorm, blev den første designløsning diskuteret og erstattet med en 

variation af vores oprindelige designløsning. Det blev besluttet at fokus fremover skulle ligge på 

udskiftningen af engangsplastikkopper, samt at pantsystemet droppes. Det er dermed en klar 

beslutning om at, på sin vis, arbejde imod Frederik Gonge Hansens præferencer for 

designløsningen og fokusere på at reducere brugen af engangsplast i baren, hvilket var det 

oprindelige formål. Et affaldssorteringssystem vil ikke honorere dette behov. Fokus fremover er 

derfor at teste den løsning, vi har i tankerne igennem en deltagerobservation. Derudover skal der 

undersøges, hvordan der sikres et gnidningsfrit forløb. Dette gælder specielt i kommunikationen 

med formanden og personalet der skal interagere med det nye system. Det vurderes at Change 

Management og barriereanalysen kan give os de bedste forudsætninger for at sikre et 

vedvarende forandringsforløb. 

 

Develop 
 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan der sikres, at designløsningen er holdbar og vedvarende? 

Ud fra tidligere eksperiment og den viden der er skabt om emnet, bliver der foretaget et nyt 

eksperiment. Dette eksperiment lægger sig nært op af det, som forestilles at være det endelige 
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resultat. Ydermere er der fundet frem til at det handler om adfærd, for at få designløsningen til 

at fungere, hvorfor der udarbejdes en adfærdsanalyse. 

 

Deltagerobservation (2) 
  

Før tredje bølge af corona tog Danmark med storm blev der planlagt en ny deltagerobservation i 

RUC-baren, hvor vi ville teste vores, forhåbentligt, endelige designløsning. Dette blev som nævnt 

tidligere ikke tilfældet. Kort før deltagerobservationen skulle udføres kom der en officiel 

udmelding fra RUC-baren om, at den ville holde lukket indtil starten af februar måned grundet 

det rekordhøje smittetal af corona. 

Denne udmelding sætter en kæp i hjulet for udførelsen af eksperimentet, som ellers var planlagt 

og internt i gruppen har vi valgt at holde fast i designløsningen, da der menes, at det ud fra vores 

indsamlede empiri samt tidligere analyser er den bedste og mest realistiske løsning på at lede 

RUC-baren nærmere en grøn omstilling. 

Forud for deltagerobservation var der taget kontakt til formanden for RUC-baren Frederik Gonge 

Hansen og aftalt, at der blev afsat en enkelt salgsstation, hvor engangsplastikkopperne blev 

erstattet af genanvendelige plastikkopper. Bartenderne i denne salgsstation ville forud for 

dagens vagt blive informeret om, at de skulle bruge disse nye kopper og indsamle dem igen, når 

de var tomme, hvis ikke gæsterne i RUC-baren selv afleverede dem tilbage. 

Opvask af disse kopper ville være noget som vi skulle varetage, da formanden for RUC-bar mente, 

at det ellers ville forstyrre barens drift. Der blev stillet en opvaskemaskine til rådighed i et lokale 

ovenover RUC-baren, som var magen til den, som de selv bruger. 

Under selve deltagerobservationen ville der iagttages, hvordan selve modtagelsen af disse nye 

plastikkopper ville være. Det forventes, at der er en overvejende positiv modtagelse for dette 

initiativ, idet begreber som grøn omstilling og bæredygtighed spiller en stor rolle i menneskers 

hverdag. Planen var desuden at dokumentere observationen gennem billeder og notater om 

nødvendigt. 
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Ifølge formanden for RUC-bar Frederik Gonge Hansen er gæsterne i RUC-bar gode til at rydde op 

efter sig selv og det er også den klare forventning, at størstedelen af de besøgende selv kommer 

op med deres kopper, når de er færdige med den.91 

Vores rolle i denne deltagerobservation ville være deltageren som observatør, da der ville indgås 

samtaler med både barpersonalet og gæsterne omkring, hvordan de tolker den hændelse, som 

finder sted i RUC-baren.92 

Efter eksperimentet vil der blive talt op, hvor mange kopper, som er enten forsvundet eller gået 

i stykker. Forventningen her er, at svindet af plastikkopper ikke er stort nok til at retfærdiggøre 

den fortsatte brug af engangsplastikkopper ud fra et økonomisk perspektiv.93 

Desuden formoder vi at indsamling samt opvask af genanvendelige kopper, ikke ville bebyrde 

bartenderne i RUC-bar i en sådan grad at det ville forstyrre driften. 

 

Change management 

 

Følgende afsnit belyser, hvilke faktorer der er væsentlige, når der tales om forandringsledelse i 

en virksomhed. Gennem den valgte metode supplerende med den indsamlede empiri, vil 

metoden illustrere hvilke elementer, der er værd at tage fat på ved en forandring foretaget af en 

leder indenfor RUC-baren. 

 

1. Unfreeze (optøning) 

 

I denne fase er det særdeles vigtigt at forstå hvorfor forandringen skal finde sted og lægge vægt 

på, hvorfor den er vigtig og nødvendig. I denne situation vil opbakning fra den øverste ledelse i 

 
91 Bilag 1. Interview med Frederik Gonge Hansen. S. 7. 
92 Kristiansen, S., & Krogstrup, H. K. (1999). Feltroller of feltrelationer. In Deltagende observation: Introduktion til 
en forskningsmetodik. København: Hans Reitzels Forlag. S. 105-109. 

93 Se afsnittet ”Interview med RUC-barens formand, Frederik Gonge Hansen”. S. 35. 
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RUC-baren være med til at motivere til en ny forandringsproces. Med motivationen fra 

formanden for RUC-bar vil dette være en god start, og kunne blive en succesfuld 

forandringsproces. 

Et vellykket forløb kræver at alle parter der involveres, forstår formålet bag 

forandringsprocessen. Dette betyder imidlertid at både formanden, Frederik Gonge Hansen, 

samt personalet bliver informeret løbende. I dette tilfælde kan der refereres tilbage til afsnittet 

der behandler interessentanalysen, hvor vi identificerede Frederik Gonge Hansen som vores 

vigtigste interessent. Dermed ses der nærmere på de nævnte aktionspunkter. Her understreges 

det altså, at den konstante kontakt mellem vores projektgruppe og formanden er essentiel, for 

at få processen i gang. Dette er specielt i kraft af vores interviewanalyse, hvor der generelt tegner 

sig et billede af at Frederik Gonge Hansen ikke har fokus på alternativer til plastikkopperne i RUC-

bar. Hvis vi derimod sørger for at formanden bliver tilstrækkeligt informeret, vil han formodentlig 

få indblik i formålet og grundlaget for ændringen og dermed være i stand til at foretage en 

videreformidling af dette til personalet. Det vil, med andre ord, være her i første fase hvor RUC-

bars ledelse bliver introduceret og derefter overladt ansvaret for resten af processen. 

 

2. Change (bevægelse) 

I bevægelsesdelen går medarbejderne ind i forandringsfasen. Denne fase ses ofte som den 

sværeste, idet medarbejderne i baren skal tilpasse og forstå værdien af tiltaget og derfra bevæge 

sig mod en ny måde at gøre tingene på. Eksperimentet i RUC-bar havde blandt andet til formål 

at observere hvordan de frivillige medarbejdere reagerer, når de bliver præsenteret for det nye 

tiltag og i forlængelse heraf, kommer ud af deres komfortzone. Ved hurtige forandringsprocesser, 

kan det risikeres at få en negativ reaktion hos hvem end forandringen påvirker. 

En positiv reaktion fra medarbejderne vil lindre omstillingsprocessen og være behjælpelig i RUC-

bars bæredygtige udvikling. En negativ reaktion vil imidlertid decelerere omstillingsprocessen, 

hvilket i værste tilfælde kan føre til en total afvisning af tiltaget. For at sikre at dette ikke sker, er 

det afgørende at RUC-barens formand, Frederik Gonge Hansen, kommunikerer med sine 

medarbejdere og redegør for omstillingens præmis og grundlag. Der skal gerne være et formål 
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med forandringen og denne skal gerne kommunikeres ud til de frivillige klart og tydeligt, for 

blandt andet at sikre at baren falder tilbage til gamle rutiner og vaner - altså at bartenderne netop 

ikke springer opvasken over og tyer til den nemme løsning, nemlig engangsplastikkopper. En 

anden afgørende faktor er at tidsrammen for introduktionen af det nye system forbliver kort, alt 

i relation til hvad der er muligt i baren; det kan eksempelvis være svært at indføre under perioder 

med nedlukning. Det er desuden vigtigt at formanden inddrager personalet så meget som muligt 

i forandringsprocessen, for at sikre at disse forbliver motiverede, informerede samt bevidste 

omkring forudsætningen for ændringen. Et af nøgleaktiviteterne i denne fase er altså 

videreføring af information, samt løbende forventningsafstemning med personalet. 

 

3. Refreeze (stabilisering) 

I sidste fase skal der gerne være identificeret potentielle forhindringer eller barrierer, der er 

opstået i processen, så det sikres at disse ikke kommer i vejen for gennemførelsen. Det er 

naturligvis ikke muligt at forudsige præcis, hvilke eksakte problemer der kunne være opstået. Vi 

kan dog postulere på baggrund af den indsamlede empiri. En forhindring, vi forestiller os, kunne 

opstå for RUC-bar i denne forandringsperiode, er personalets prioritering af opgaver eller mangel 

på samme. Det er desuden en mulighed at der opstår pladsmangel på eller bag bardisken eller 

på lageret, samt at én opvaskemaskine ikke er tilstrækkelig til at rengøre mængden af kopper. I 

forlængelse heraf, kan det tænkes at opvaskeprocessen tager for lang tid og ses som en hæmsko 

af de ansatte, specielt i kraft af personalets udvidelse af ansvarsopgaver. Kombinationen af disse 

potentielle problemer kan resultere i en reduktion af den oplevede arbejdsglæde, særligt hvis de 

ses i kontrast til medarbejdernes gamle rutiner som indebar mindre ansvar. 

Tages der dog hånd om disse potentielle forhindringer i god tid, vil personalet forhåbentligt 

opleve en flydende overgang. Det er altså vigtigt at personalet også oplever en afslutning på 

omstillingen, så der ikke opstår usikkerheder i forhold til de nye procedurer og derfor falder 

tilbage til gamle vaner. 
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Delkonklusion på 2. iteration 
 

Gennem interessentanalysen lykkedes det at klarlægge og identificere Frederik Gonge Hansen 

som den vigtigste interessent for designløsningen. Eftersom han er formand for RUC-bar og 

bestyrelsen, er det ham der står med den endelige beslutning for, om vores designløsning bliver 

en realitet i RUC-bar. Da han ikke umiddelbart var fortrøstningsfuld med vores projekt, vil det 

være nødvendigt at bevare en god relation og dialog med ham gennem forløbet, så han ser en 

fordel i gennemførelsen af projektet. Supplerende kan det konkluderes at fremgangsmåden er 

essentiel for de frivillige, som skal betjene designløsningen, for at sikre at denne bibeholdes på 

sigt. 

Barriereanalysen har været behjælpelig i at sammenslutte og dække nogle af de barrierer, der 

præsenteres i projektforløbet. Helt konkret i forhold til designløsningen, er det blevet afklaret, 

hvilke materialer der er bedst egnet til kopperne. Ses der ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, 

skal de ikke bestå af glas, og ses der ud fra et miljømæssigt perspektiv, bør de, til trods for en vis 

modstand, heller ikke bestå af engangsplast. Det klargøres imidlertid også, at en helt central 

barriere for en given designløsning, er økonomien. Dette gælder både i henhold til de penge, 

formanden selv ønsker at anvende på en omstilling, og det gælder den mængde penge gæsterne 

er villige til at betale for pant på kopperne. Det kan dog, som tidligere nævnt, være svært at 

konkludere noget generelt ud fra spørgeskemaet, idet antallet af svar var så lavt. Svarene på 

spørgeskemaet giver dog en indikation af, i konjunktion med interviewet, at den nuværende 

situation opfattes som værende tilfredsstillende. Overordnet set, kan det konkluderes at de fleste 

af barriererne faktisk stammer fra Frederik Gonge Hansen, specielt i kraft af at han er det øverste 

led, vi har kontakt til. 

Der blev herefter udarbejdet en brainstorm, for at identificere og udforme andre mulige 

designløsninger. Her blev det fastlagt, at der skulle ændres retning for løsningen, da 

affaldssortering ikke er en bæredygtig mulighed. Det var ved denne brainstorm, at vi satte os fast 

på udskiftning af engangsplastikkopper til genanvendelige kopper i RUC-bar, men droppede 

konceptet omkring et pantsystem.  
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På trods af at den endelige deltagerobservation ikke kunne gennemføres, grundet nye corona 

restriktioner, havde vi klare forventninger til, hvad den ville bidrage med. Hypotesen var, at 

designløsningen ville fungere og derved være betydeligt tæt på det endelige resultat for en 

holdbar løsning til RUC-bar. Den ville dog samtidig være til hjælp i forbindelse med identificering 

af eventuelle faldgruber, som ville være væsentligt for evaluering og videreudvikling. Mere til, 

kunne observationen give et indblik i, hvordan de frivillige ville tage imod designløsningen, idet 

det er dem, som skal betjene den, hvilket vi dermed kunne tage højde for ved 

implementeringsprocessen. På trods af at prisen på genanvendelige kopper er højere end for 

engangsplastikkopper, er vi overvejende sikre på, at et tab af kopper på en pågældende aften, 

Ikke ville opveje den overordnede økonomiske gevinst, som de genanvendelige kopper 

medbringer på længere sigt. Begrundelsen herfor, ligger i at de genanvendelige kopper kan 

genbruges og derved hurtigt bliver en besparelse i modsætning til nye bestillinger af 

engangsplastikkopper. 

Baseret på Change Management analysen kan det konkluderes, at det ville være nødvendigt at 

Frederik Gonge Hansen kommunikerer årsagen til forandringen klart og tydeligt. For at 

forandringsprocessen kan ske bedst muligt, er det vigtigt at de frivillige motiveres gennem 

involvering samt forståelse for formålet. Det skal, sammen med en hurtig overgang, sikre at der 

ikke faldes tilbage til gamle vaner. 

 

Deliver 

 

Arbejdsspørgsmål 4: På baggrund af den indsamlede empiri, hvordan formidles og 

præsenteres det endelige produkt til RUC-baren? 

Evaluering af en mulig designløsning, bliver sat op mod den interessantanalyse der er lavet 

tidligere, for at finde frem til om designløsningen er en forbedring for nogen af interessenterne. 
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Anbefaling 

 

Eftersom den planlagte deltagerobservation i 2. iteration ikke kunne gennemføres, har vi ikke en 

reel afprøvet designløsning, som kan præsenteres. Dog er overbevisningen på baggrund af vores 

analyser, samt indsamlede empiri, at denne designløsning sagtens kan lade sig gøre i praksis. 

Bekymringerne fra RUC-bars side lader til at være følgende: 

• Utilstrækkelige vaskefaciliteter 

• Løsningen er for dyr 

• For stor arbejdsbyrde 

I afsnittet som omhandler interviewet redegøres der for, at den løsning, som er præsenteret, vil 

være meget gunstig, økonomisk set. Med en større årlig besparelse på indkøb af kopper vil der 

meget hurtigt skabes et så stort overskud, i forhold til den tidligere løsning at indkøb af ekstra 

vaskefaciliteter kan realiseres i løbet af meget få måneder. 

I forhold til arbejdsbyrden vurderes den heller ikke til at være ændret, i en sådan grad at det ville 

have nogen negativ indvirkning på driften af RUC-bar. Det er en overgangsændring, som kan 

udføres med det samme - især med tanke på den midlertidige nedlukning, som RUC-baren 

oplever på nuværende tidspunkt, grundet corona. 

For at komme i gang med designløsningen og sikre, at det fra begyndelsen fungerer, vil vi foreslå 

at RUC-bar gør følgende: 

- Indkøber 2000 genanvendelige kopper, da en mængderabat fra leverandøren, udgør at 

prisen pr. kop nedsænkes og ydermere er RUC-bar dækket ind, i så fald at nogle kopper 

skulle blive væk eller gå i stykker. Det store antal indkøbte kopper vil også medføre, at 

RUC-bar ikke løbende skal købe nye kopper, men kan nøjes med at gøre ca. 1 gang 

årligt. 

- Holder oplæg for de frivillige, om hvorfor ændringen sker, hvad det vil betyde for dem 

og deres arbejdsopgaver. 
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- Oplærer de frivillige, i Fødevarestyrelsens retningslinjer med fokus på korrekt 

udskænkning af øl. 

- Køber ekstra opvaskemaskine(r), når besparelsen efter få måneder er tilstrækkelig til at 

dække investeringen. 

 

Designrationale 
 

Oprindeligt var vi af det indtryk, at et pantsystem kunne være den mest optimale løsning som 

alternativ til RUC-baren. Pantsystemet krævede hermed også en revurdering af koppernes 

materiale. Udgangspunktet var her at anvende genanvendelige kopper, men præcist hvilket 

materiale disse skulle laves af, var endnu uklart. Det var her vi fandt frem til virksomheden 

GreenCups, som blandt andet leverer deres genanvendelige plastikkopper til Carlsberg. 

Kopperne kan imidlertid vaskes og bruges op til 300 gange, alt efter om de bliver lavet med print 

samt opvasketemperaturen. 

Frederik Gonge Hansen, formand for RUC-bar, var umiddelbart imod idéen om et pantsystem. 

Dette kulminerede af en diskussion internt i gruppen, om der overhovedet var brug for ekstra 

incitament for gæsterne for at bringe koppen tilbage til baren; Frederik Gonge Hansen havde her 

erfaret at gæsterne allerede gjorde dette i stor stil og at de endda ofte efterspurgte at 

genanvende deres kopper. Dette gav indtrykket af at problemet ikke lå ved gæsternes adfærd.  

Formanden efterspurgte et bedre affaldssorteringssystem i RUC i vores interview med ham. 

Dette blev hermed udgangspunktet for vores første iteration og hermed første forsøg i RUC-bar. 

Konceptet var simpelt, og søgte at undersøge om gæsterne så også anvendte disse sække 

specifikt til plast eller ej. Deltagerobservationen fejlede af flere årsager, og vi begyndte at stille 

kritisk på løsningen. På baggrund af yderligere research, hvilket blandt andet inkluderede en 

undersøgelse af plastikkens effekt på miljøet, konkluderede vi at, for at løsningen skulle være 

holdbar langsigtet, krævede det et andet fokus: At totalt minimere brugen af engangsplast i RUC-

bar. Dette blev understøttet af vores research, af hvilke materialer der er mest bæredygtige for 
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miljøet og som på samme tid understøtter de krav, der er på baren. Vi var interesseret i en række 

forskellige materialer, herunder kompostbare kopper, stål og aluminium kopper, glas og 

genanvendelige plastikkopper. Kompostbare kopper er noget der stadig researches i, og det 

antages at mængden af kompostbare kopper der skal bruges, er så stor at det, på trods af at 

materialet er bæredygtigt, ikke ville være bæredygtigt på produktionssiden. Disse kræver 

desuden ofte bestemte forhold for at blive nedbrudt totalt og korrekt.94 Kopper af stål eller 

aluminium er dyre og æstetisk ikke så tiltalende at drikke øl af. Glas er ikke en mulighed, da disse, 

ifølge Frederik Gonge Hansen, udgør en sikkerhedsmæssig risiko. 

Sidstnævnte er umiddelbart den løsning der passer bedst til RUC-bars behov, idet de økonomiske 

omkostninger vurderes til ikke at overstige de nuværende samtidig med at de har en relativt lang 

levetid. Modstridende med Frederik Gonge Hansens argumenter, ville der faktisk være rigelig 

med plads til at foretage investeringer i for eksempel flere opvaskemaskiner, for at sikre at baren 

altid har rene glas ved hånden, lige meget hvor travlt der bliver.  

 

Diskussion samt refleksion over metodevalg 

 

I relation til vores valg af Change Management analyse som metode, er det relevant at påpege 

noget af den kritik modellen har fået over årene. Burnes refererer til et par kritikpunkter, 

herunder at modellen kun egner sig til mindre organisationer, ikke vedrører politik samt at den 

udelukkende er ledelsesorienteret.95 Ud fra disse kritikpunkter, kan der herske tvivl om dette var 

en passende model for os at bruge. På trods af at RUC-baren er en meget lille organisation, er vi 

i mindre grad klar over den præcise organisatoriske struktur, foruden formanden, bestyrelsen og 

den overordnede generalforsamling. Desuden indgår RUC-baren i et større økosystem som er 

 
94 Hebsgaard, T. (2021). Plastik kan blive verdens mest miljøvenlige materiale. Her er hvordan. Lokaliseret d. 
05/12/21 på https://www.zetland.dk/historie/seAAzYvJ-mOLVA243-a7bc9 

95 Burnes. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. Journal of Management 
Studies, 41(6). https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x. S. 977. 

https://www.zetland.dk/historie/seAAzYvJ-mOLVA243-a7bc9
https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x
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selve RUC, og det er usikkert for os, hvor meget kontakt, påvirkning og indflydelse der er 

indbyrdes. Hvis der er en instans i RUCs administration som varetager barens aktiviteter på et 

højere niveau, kan dette være et meget centralt element i vores undersøgelser, som vi derved 

ikke har haft mulighed for at undersøge. Strukturen i RUC er desuden relativt uklar i leddene efter 

formandens position, hvorfor det kan være svært at gennemskue præcis hvor meget politik og 

større instanser fylder i den daglige beslutningstagning i baren. 

Da 1. semesterprojekt udspringer af Design og Konstruktion som primær tilgang til projektet, har 

vi haft en klar forventning om at have en del designteori med. Blandt andet var der om tvivl, 

hvorvidt vores tilgang til problemstillingen læner sig op ad Soft Design Science Research (Soft 

DSR).96 

Soft DSR bliver ikke anvendt i dens direkte form, idet der fra starten ikke var en klar forestilling 

om hvilken retning projektet ville tage, samt hvordan det endelige design ville blive udfærdiget. 

Der blev derfor lagt en masse energi i processen for idégenerering og metoder for at lede os på 

vej i en retning. Modsat Soft DSR, starter vores proces med at anskaffe empiri vedrørende den 

nuværende situation. I stedet for at have en iterativ tilgang til et specifikt designforslag som 

udvikles, testes og evalueres, fører vi en iterativ designproces. Designprocessen videreudvikles 

løbende i processen, hvor den bliver testet gennem ny empiri og analyseret, for herefter at blive 

evalueret.  

Idet der, i vores projekt, ikke var fokus på et fysisk artefakt, var der ikke et håndgribeligt produkt, 

som vi kunne videreudvikle på, hvorfor vi fandt det vanskeligt at sætte det direkte op mod Soft 

DSR. 

Projektet er struktureret, som det er, netop for at give plads til flere iterationer og dermed 

fremme designprocessen, som ofte ikke er lineær. Foruden at have to overordnede iterationer 

baseret på to forskellige designløsninger, kunne det muligvis have gavnet projektforløbet at 

arbejde iterativt med metoderne også. Dette kunne for eksempel være at arbejde med interview 

i både første og anden iteration, specielt idet interviewet gav et rigt udbytte af detaljer omkring 

 
96 Pries‐Heje, J., J. Venable & R. Baskerville. (2014). Soft Design Science Methodology. In. Simonsen et al. (2014). 
Situated Design Methods. MIT Press. 
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barens drift. Dog bør det nævnes at vi valgte forskellige metoder, idet de i første omgang synes 

at understøtte vores designproces, men at det sagtens kunne forestilles at være gavnende at 

have anvendt nogle af de samme metoder gentagne gange. En metode vi dog valgte at bruge to 

gange, var deltagerobservation. Dette var først og fremmest da vi fandt metoden mest optimal i 

forhold til at afprøve vores designløsninger, men det skete også i kraft af at den første 

deltagerobservation til dels fejlede. Et succesfuldt eksperiment havde krævet mere 

kommunikation med Frederik Gonge Hansen, fortrinsvist i form af et fysisk møde i RUC-bar med 

formanden. På den måde kunne vi have visualiseret for ham, hvordan designløsningen skulle 

opsættes og dermed undgå signifikante ændringer i sidste øjeblik, som følgelig modarbejdede 

eksperimentet. Nogle positive aspekter af den fejlslagne observation var, at vi fik muligheden for 

at gentage processen men på nogle andre præmisser, samt at arbejde med vores forberedelse 

op til og derved sikre et succesfuldt eksperiment. 

Double Diamond modellen er en meget anerkendt model i designverdenen specielt, hvorfor vi 

fandt det naturligt at vælge den. På trods af at vi opfattede den som værende rummelig og 

passende i vores reelle designproces, var den samtidig markant anderledes end de 

opgavestrukturer, vi har anvendt førhen. Det krævede en del tilpasning samt tillid til processen, 

at affinde sig med en struktur, der tillader så meget fleksibilitet og råderum. Andre strukturelle 

værktøjer havde muligvis været mere specifikke i udformningen, og på den måde sikret et mere 

lineært forløb, hvilket nok ikke havde understreget og tydeliggjort den naturlige designproces vi 

har gennemgået. Et behov der fremgik tidligt i forløbet, var en struktur, og nærmest en opskrift 

på, hvordan projektet kunne påbegyndes, hvortil Double Diamond var særdeles behjælpelig. Det 

var op til valget af denne model at vi fandt os selv i brainstorm efter brainstorm, men uden en 

struktur at placere det i, hjalp det os ikke meget i at udvikle designløsningen. Modellen gav vores 

aktiviteter formål samt en ramme at placere dem i. Dette skete dog ret sent i processen, hvor vi 

i lang tid forinden havde diskuteret, hvorvidt løsningen skulle være et pantsystem eller designet 

af en specifik kop, i stedet for at kende til selve problemfeltet først, hvilket Double Diamond 

netop lægger op til. Vi havde meget fokus på det miljøorienterede perspektiv, altså hvad det her 

problem gør ved miljøet, frem for at se på det sted der skal gennemgå forandringen. 
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Efterrationaliseres der lidt, er det tydeligt at se at sidstnævnte er specielt relevant at undersøge 

for at forstå hvad der skal til i første omgang for at sikre en forandring. 

 

 

Konklusion 

 

Hvordan kan der designes et bæredygtigt system til RUC-baren, med henblik på reducering af 

RUC-barens brug af engangsplast? 

 

Det er vores vurdering at den mest optimale designløsning til RUC-bar består af en udskiftning af 

deres engangsplastikkopper på 0,4L, som er de kopper der anvendes hyppigst. 

Baseret på vores research omkring engangsplastikkens effekt på miljøet, står det klart at 

produktionen af engangsplast er væsentligt mindre bæredygtigt end genanvendelsen af plastik, 

hvilket var formålet at teste i 2. deltagerobservation. Dette er altså måden hvorpå RUC-barens 

forretning kan foretages på en markant mere bæredygtig måde. Det vil imidlertid sikre en 

reducering på op mod 13 tons plastik årligt. Dette udelukker dog ikke integreringen af et bedre 

affaldssorteringssystem på RUC, da det gerne skal være muligt at sortere alt andet plast, der 

lander på RUC. Et affaldssorteringssystem vil altså forstærke den bæredygtige udvikling 

yderligere. Det vil dog ikke være nok med et sådant system, da det ikke vil bremse brugen af 

engangsplastikkopper. 

Ydermere er et decideret pantsystem tendenserne til et uønsket synspunkt, blandt personale og 

gæster, hvorfor det vurderes at være unødvendigt. Dette understøttes af gæsternes allerede 

eksisterende tilbøjeligheder til selv at aflevere kopperne tilbage samt oplevelsen af at de selv 

tager initiativ til at genanvende dem. På samme tid er der en risiko for at et pantsystem er for 

besværlig en løsning som dermed belaster det frivillige personale yderligere, som Frederik Gonge 

Hansen bemærkede. 



 
 

   
 

Side 66 af 70 

Med udgangspunkt i interessentanalysen og vores videre research af ledelsesstrukturen, 

vurderes det at Frederik Gonge Hansen er en nøglespiller i igangsættelsen af forandringen. Derfor 

har ekspertinterviewet spillet en signifikant rolle i udtænkningen af en holdbar designløsning. 

Der skal imidlertid tages hånd om de barrierer, der er blevet fremstillet i barriereanalysen, 

herunder specielt det økonomiske grundlag. Qua vores udregninger i analysen af interviewet, har 

formanden ikke som sådan nogen grund til at forkaste vores designløsning med det samme. Det 

vurderes tværtimod at designløsningen er økonomisk fordelagtig for baren, der i det langsigtede 

perspektiv vil være en bæredygtig løsning på reduceringen af engangsplastikken, i RUC-baren. 

Med reference til Change Management analysen, vurderer vi at implementeringen først og 

fremmest kræver en sund og konstruktiv dialog med RUC-bars formand, Frederik Gonge Hansen. 

Derefter er målet at han tager den kommunikation videre til hans personale, og opretholder den 

sideløbende med implementeringen. Formålet med designløsningen skal gøres klart, først for 

ham og senere hen for personalet. Løsningen kræver altså den top-down ledelsesform som 

Change Management appellerer til. Den informerende og konstruktive kommunikation fra 

ledelsen, vil formodentlig sikre et mere gnidningsfrit forløb samt reducere utilfredsheden blandt 

personalet. 

Skulle dialogen med Frederik Gonge Hansen dog gå skævt i kraft af miskommunikation eller 

generel uenighed, bør det overvejes at inddrage generalforsamlingen eller RUCs ledelse, som 

beskrevet i interessentanalysen. 

For at være helt sikker på at designløsningen er den bedste for RUC-bar, bør det dog først testes 

af igennem en eller flere deltagerobservationer. På den måde sikres det at løsningen er tilpasset 

RUC-bars specifikke behov, samtidig med at et eventuelt eksperiment kan øge genkendelsen af 

systemet for personalet og dermed forekomme mere forventeligt end overraskende. 
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