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Abstract 

This project is about changing from disposable plastic cups to more green and 

environmentally friendly cups. Our focus target has been RUC university’s student and 

teacher bar. A colossal part of our work has been centered around the cup and which 

materials to use that would match our specific target audience. With the changes going on in 

the world with the new laws from the EU parliament, we’ve decided to help RUCbar by 

changing their cups. In addition to this, we increase our knowledge by asking students and 

studying other firms with environmentally friendly cups. With a big focus being on comfort 

and environmentally friendly designs, our cup can decrease, if not remove, the need for 

disposable cups. 
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Introduktion 

Gennem dette projekt, “Reduktion af plastik-kopper på RUCbar”, sætter gruppen sig for at 

designe et løsningsforslag der på bedst mulig måde opnår de opstillet krav for produktet, 

skabt under projektet. Kriterierne for produktets endelige design vil blive defineret igennem 

forskellige faser for at optimere resultatet. Gruppen vil arbejde med for eksempel 

segmenteringsanalyse, den tekniske viden og arbejdsmetoder som er relevante for processen 

og fremstillingen af prototypen. Dette er for at vise den opnåede viden gennem projektet. 

Målet er at fjerne engangs plastik-kopper på RUCbar med en mere bæredygtig løsning der 

stadig behager interessenterne.  
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Indledning 

Den 22/05/2021 gjorde Miljøministeriet i EU Parlamentet det gældende, at der nu var et 

forbud mod markedsføring og brug af visse engangs plastprodukter.1 Her var der særligt 

fokus på engangs plast service i fødevarebranchen. Dette blev til et kulturskifte for danskerne 

der indtil videre købte og brugte alt fra engangs plastikkrus, -bestik, -kopper og -tallerkner 

med formål at hurtigt og billigt kunne transportere, anvende og smide disse ud efter brug til 

fester og arrangementer. Engangs plastik service var et hit. Men nu skulle der hurtigt findes 

en erstatning, for at tilfredsstille efterspørgslen af engangsservice, og forretninger, som f.eks. 

Netto og Føtex, tog sagen an måske lidt for hurtigt uden at teste disse hos kunderne. Deres 

løsninger bestod af f.eks. dyrere bambus engangsbestik og biodegradable/papirsugerør og 

tallerkner, hvilket viste sig at være dårligere at anvende, da disse ikke var holdbare og 

dermed blev våde/ødelagte alt for hurtigt.  

To-go restauranter og barer rundt omkring i EU måtte også finde på løsninger, da deres 

produkter i form af drikkevarer var afhængige af at kunne opbevares i drikkebare beholdere. 

Plastikflasker og plastik engangskopper var nu ulovligt at anvende til deres uddeling af øl og 

lign. til festivaler, fester og andre arrangementer. Nogle prøvede alternativer som papkopper, 

hvor de fleste kunder udtalte sig om hvor dårlig kvaliteten var. Her mente de også at 

alkohollen nemt blev ødelagt, samt at kopperne udledte en smag der var ubehagelig. Andre 

som Kleen Hub2 fandt på skabe et retursystem til madkasser og termokopper til cafeer i 

København, hvor en applikation kunne holde kunderne opdateret om deres antal kopper og 

madkasser de manglede at aflevere. Hvilket kunne afleveres mange forskellige steder til 

genanvendelse på disse samme cafeer. Og hvis man oversteg afleveringsfristen, trak Kleen 

Hub et beløb fra ens kort som værende betaling for produktet, man nu ejede. Derved skubbe 

kunderne til at aflevere produkterne tilbage. 

RUCbar er en af de små etableringer, der stadig i dag anvender engangs plastik-kopper til 

deres uddeling af drikkevarer. Alt fra koldt vand, alkohol og sodavand. Da vi interviewede 

dem viste det sig at de ikke havde hørt om loven, og at de måtte finde en løsning hurtigst 

 
1
 Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse 

andre engangsplastprodukter - Bekendtgørelse - 15. dec. 2021https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1000  
2
 DIGITALT RETURSYSTEM TIL KAFFEKOPPER OG MADBOKSE, Kleen Hub - hjemmeside -  19. dec. 

2021 https://www.kleenhub.com/  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1000
https://www.kleenhub.com/
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muligt, for ikke at ende med sanktioner og eventuelt nedlukning af baren. Så hvordan kan de 

finde et optimalt alternativ til engangs plastik-kopper, uden at skulle anvende de samme 

dårlige produkter, men på samme tid opnå en høj kundetilfredshed, da barens fremtid 

afhænger af det? I dette projekt undersøger vi hvilke muligheder der findes, hvordan disse 

bedst kan skabe kundetilfredshed og stadig have en økonomisk fordel i længere sigt for at 

holde RUCbar åben.  

Projektbeskrivelse 

I dette projekt kaldt “Reduktion af engangs plastik-kopper på RUCbar”, hvor formålet er at 

besvare problemformuleringen: “Hvordan kan vi erstatte plastik engangskrus på RUCbar, og 

implementere brugen af løsningen bedst muligt?” i sammenhæng med semesterbindingen; 

“Subjektivitet, Teknologi og Samfund”, “Teknologiske Systemer og Artefakter” og “Design 

og Konstruktion”. RUCbar anvender engangs plastik-kopper til deres drikkevarer, men snart 

må de finde på en alternativ løsning, da disse engangs plastik service produkter er nu blevet 

forbudt at markedsføre i EU. Vi har til formål at designe et løsningsforslag, som bedst muligt 

opnår de opstillede krav som vi definerer igennem projektet. Disse er opstillet ved at 

indsamle data gennem interviews, spørgeskemaer og analyser af f. eks. kunde og bruger.  

Efter at have læst og forstået projektbeskrivelsen kan problemformulerings-fasen begynde. 

For at igangsætte fasen og for at få det bedst mulige resultat til videreudvikling af projektet. 

Anvendes metoder til at udvikle og konkretisere problemet i forbindelse med relevante kilder 

som vi bruger til belæg. På denne måde ligger problemstillingen og de underordnede 

arbejdsspørgsmål vej til idegenereringsfasen, hvor problemets løsningsforslag skal 

specificeres ud fra nogle krav, som er defineret af opstillede analyser. Inden 

idegenereringsfasen kan starte, er det en god metode at analysere ens segmenterings gruppe. 

Dette vil sige at analysere alle de relevante interessenter, som har indflydelse på vores 

produktforslag. 

I teknologi, såvel som på det rigtige marked, er det et mål at kende til sin interessenter. 

Målgruppen kan defineres ved hjælp af forskellige metoder og derved kan vi fokuseret kun på 

disse. Målgruppeanalysen hjælper med at definere behov og forventninger hos 

interessenterne. Målgruppen deles op i kunde og bruger, for at sikre at begge interessenters 

behov bliver defineret bedst muligt. Dette gøres fordi det er med til at skabe det optimale 
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produktforslag. Disse krav gør det nemmere at komme frem til et godt løsningsforslag. 

Derudover er kravspecifikationer en måde at formidle hvilke designmæssige og tekniske krav 

der skal til for at produktet passer til den valgte målgruppe. Dette kan gøres på flere måder 

med flere forskellige metoder som f. eks. “Hvordan kan vi…?”-metoden, som blev anvendt i 

dette projekt. Efter dette, finder man sammenhæng, og skaber dynamiske krav. På denne 

måde er alle gruppemedlemmerne enige om kravene til projektet. Derefter skal 

inspirationssøgningen laves med en ord association for at gøre kravene til design/funktion 

mere tydelige. Her indsamles billeder af Associationer til de opstillede krav. Billederne kan 

være objekter, meninger, stemninger eller handlinger. Illustrationerne skal være relevante for 

oplægget, problemstillingen eller kravene.  

Vi skaber derefter nogle moodboards for at visualisere vores forskellige aspekter som f. eks. 

Stemning (hvilken stemning søger vi at skabe?) og Produkt (hvad og hvordan er produktet?) 

Storyboard teknikken bruges imens designet i projektet laves. I dette projekt laves det inden 

idegenereringsfasen da gruppen allerede har udarbejdet en ide til produkttype dermed er 

projektets storyboard om brugerrejsen med de genanvendelige kopper vi gerne vil designe. 

Denne teknik anvendes til at repræsentere visuelt hvordan et færdigt produkt ser ud eller 

hvordan den skal anvende. Her gennemtænkes designet ved at udfylde “Post-its” ud fra ens 

egen opfattelse af designet fra start til slut. Disse metoder baner vejen til idegenereringsfasen.  

Derefter kan man begynde at skabe ideer, og udvælge disse ved at anvende metoder som et 

kravmatrix, der hjælper med at vurdere ideen ud fra de opstillede krav. Når man har valgt 

nogle idéer, kan man gå videre til den næste fase. Dette vil sige at man i denne fase, 

videreudviklings fasen af projektforslag, skal udvælge idéer om og om igen. Ved hvert 

udvalgte ide, skal man lave en videreudvikling: Sætte en tilføjelse på designet eller fjerne 

noget fra det. Dette gør man flere gange under denne process, før designet passer til 

målgruppen.  

Når man arbejder med et projekt, er det vigtigt at undersøge og forstå den baggrundsviden, 

som er relevant at lære om, for at kunne fremstille et optimalt produkt. I dette projekt arbejder 

vi med fremstillingen af plastik-kopper, udskiftningen af engangs plastik-kopper med 

genanvendelige plastik-kopper, farveteori, interviews og brugervenlighed. I dette afsnit 

beskrives alt den relevante viden vi i projektet har undersøgt, for at forstå og kunne vurdere 
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valg og fravalg gennem projektets proces. Under produktudviklingsfasen, fokuseres der på 

produktets endelige design og funktioner. Designets detaljer er derfra udarbejdet fra den 

tekniske viden og den erfaring fundet under research.  

Derefter kan man vurdere visse aspekter fra projektet og finde på en forbedringsforslag til 

produktet. Detter er på grund af et produkt altid udvikler sig til noget bedre. Vi konkluderer 

til sidst om hvad vi har lært igennem projektet, Hvilke overvejelser vi vil tage med videre og 

hvordan vores arbejde gennem projektet har været.  

Metode 

Valg og fravalg 

I vores første semester projekt, startede vi ud med en fælles interesse for potentialet i 

bæredygtige alternativer, til engangs plastik-kopper anvendt på RUCbar, i RUC Campus.  

Vi har ved hjælp af den kvantitative metode benyttet os af to spørgeskemaer, først til at få de 

studerendes mening omkring projektet, som er vedrørende vores genbrugelige kop- 

løsningsforslag til RUCbar. Det andet spørgeskema var en dataindsamling omkring deres 

mening om de forslag til designet vi fremstillede under produktudviklingen. Vi har derudover 

valgt at inddrage et interview med formanden for RUCbar Frederik Gonge Hansen, hvor vi 

spurgte ind til generelle aspekter omkring deres brug af engangs plastik-kopper og hvordan vi 

kunne komme tættere på en realistisk løsning til reduktion af plastik-kopperne. Oven i det 

korresponder vi også med Tivoli og LimePack, hvor vi spørger ind til deres respektive 

erfaringer med emnet og hvad der er relevante at vide omkring. Derfra har vi kunne indsamle 

informationer til teknisk viden og data omkring deres eksisterende alternativer til problemet.  

Derudover anvender vi kravmatrix til at udvælge et specifikt design, der bedst muligt opnår 

vores opstillede krav. Da vores meninger ikke er nok belæg til hvilket løsningsforslag er mest 

optimal til projektets problem. Den tekniske viden som vi undersøger i projektets forløb, som 

f.eks. farveteori, viden omkring plastik, materiale løsninger, m.m. kan vi anvende til at 

understøtte vores valg under produktudviklingsfasen. Herunder beskrives nogle af de valg og 

fravalg igennem projektet. 
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- Kop-form: Vores endeligt resultat af koppen ender med en afrundet kant i toppen. 

Dette gør at det er nemmere at drikke fra, men også nemmere at fylde selve glasset. 

Bunden skal have en ekstra kant for at sikre stabilisering, dette gør koppen perfekt til 

spil som f.eks beerpong. Materialet vi har valgt, gør koppen visuelt, pæn og moderne 

at se på, og selve designet gør den meget mere effektiv og behagelig end en engangs 

kop. 

 

- Materiale: Vi endte med at vælge PP-plast (Polypropylen) til vores kopper. PP-plast 

er godt fordi det kan vaskes flere gange efter brug og at materialet i sig selv er hårdt. 

PP-plast giver koppen en mulighed for at være lavet af noget hårdt materiale, der gør 

at koppen kan tåle at blive brugt indtil flere gange. Men det giver os muligheden for at 

lave koppen gennemsigtig. 

Ved at have valgt dette materiale, er vi blevet nødt til at fravælge andre materialer da 

vi ser dem som nedbrydelige materialer. 

 

- Design: Koppens design er baseret på den simple måde kopper bliver designet i 

nutidig fabrikanters fremstillings design. Koppens antal farver har en betydning for 

producenten og betyder at koppen bliver dyrere at fremstille jo flere farver der 

anvendes. RUC og RUCbar har allerede en tendens til at anvende et simpelt design, 

typografi og få farver. Derfor følger vi deres brand og vil prøve at inddrage de 

elementer bedst muligt, så produktet “passer ind” i deres brand og “verden” (det 

resulterer i brugere af kopperne kan associere produktet med firmaet Rucbar og RUC 

Campus) 

Semesterbindingen 

“Projektet er forankret i dimensionen Design og Konstruktion og skal herudover inddrage én 

anden af uddannelsens dimensioner. Projektrapporten skal beskrive, hvorledes de to 

dimensioner er inddraget i projektarbejdet. 

Dimensionen Design og Konstruktion er forankret i en designvidenskabelig tradition og har 

fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter. Dimensionen trækker 

derfor især på teorier og begreber inden for design og arkitektur samt viden-skabsteoretiske 
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problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder og værktøjer, der har til formål at 

understøtte og organisere designprocesser. Dimensionen omfatter design af hele eller dele af 

systemer og artefakter og omfatter f.eks. behovsanalyse, modellering, evaluering og 

risikoanalyse. Dimensionen omfatter endvidere visuelle, auditive, æstetiske og andre 

egenskaber ved systemer og artefakter, som virker ved at påvirke sansning, perception og 

kognitive processer hos brugere. 

I forbindelse med projekt BP1 skal projektgruppen arbejde med selv at skabe et konkret 

designforslag. Projektrapporten skal identificere, hvad designet består i, f.eks. i et særskilt 

kapitel i projektrapporten, eller gennem dokumentation i form af foto, brugsbeskrivelse mv. 

Bedømmelsen af projektarbejdet er en helhedsvurdering af projektrapporten og 

designforslaget, hvor hovedvægten lægges på projektrapporten. Rapporten skal derfor 

beskrive og reflektere over den viden der ligger til grund for designet, og den viden der er 

opnået gennem arbejdet, f.eks. i form af en indledende brugerundersøgelse eller en 

afsluttende evaluering af designet. 

Som støtte til projektarbejdet gives som en del af vejledningen 

projektkompetenceundervisning - herunder vejledning i at indgå i projektsamarbejde og -

styring i forbindelse med gruppedannelse, emnevalg, problemformulering, informations- og 

litteratursøgning, rapportskrivning og evalueringer. I vejledningen indgår også at de 

studerende støttes i at beskrive egne læreprocesser i løbet af projektet. Projektarbejdet 

foregår i grupper bestående af min. 2 og max. 6 studerende. (Studielederen) kan i særlige 

tilfælde tillade, at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene.”3 

Affordance 

Vi har brugt Affordance i form af design. Designet på projektets kop er lavet efter at give et 

bestemt indtryk af koppen, her i form af et genbrugsmærke. Det skal forenkle koppens 

budskab, og dermed så vidt ikke skabe unødig forvirring. 

 
3
 Study RUC, Basis Projekt - projektbeskrivelse 18. dec. 2021 https://study.ruc.dk/class/view/24576  

https://study.ruc.dk/class/view/24576
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Storyboard 

I Design og Konstruktion, har vi benyttet os af Storyboard som teknik. Storyboardet skal 

fungere som en visuel process fra start til slut. Et Storyboard er samtidig en teknik der visuelt 

repræsentere, hvordan et færdigt produkt skal se ud eller anvendes. Storyboardet er blevet 

brugt til, at gruppen kan skabe en fælles forståelse af, hvordan det endelige produkt skal se 

ud. Det har gjort at gruppen når til enighed om, hvordan bruger-rejsen foregår og opleves.  

Derudover anvender vi SPRINT-metoden (6. forelæsning, d. 21 oktober 2021) samt 

Kravmatrix teori fra faget.  

Problemkort (Colored Cognitive Mapping (CCM)) 

Vi har brugt Colored Cognitive Mapping til at finde de konkrete problemer. Vi har ved hjælp 

af værktøjet, kommet frem til hvad der er vores egentlige problemer, som vi ønsker at løse. 

Det har givet os muligheden for at skabe en problemstilling der kan få læseren til bedre at 

kunne forstå, de konkrete problemer vi ønsker at overkomme. (5. forelæsning, d. 18 oktober 

2021) 

FEDS-metoden (Framework for Evaluating Design Research), for analysering og evaluation 

af vores design (Forelæsning 4, d. 22 september 2021) 

Vi anvender timernes litteratur hvis vi finder det relevant for projektets proces eller i vores 

overvejelser. 

Faglige mål 

“Har kendskab til grundlæggende teorier, metoder og begreber og problemstillinger 

indenfor dimensionen Design og Konstruktion 

● Kan gennemføre en analyse af design- og design behov, samt foreslå en løsning af et 

designproblem 

● Kan organisere, tilrettelægge og evaluere designprocesser, herunder prioritere 

ressource- og tidsforbrug, samt redegøre for egne designløsninger inden for en 

afgrænset tidsramme 
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● Kan selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre 

studerende i at opstille en problemstilling og gennemføre problemorienteret 

projektarbejde, der inddrager dimensionen Design og Konstruktion i sammenhæng 

med én anden dimension”4 

Begrebsleksikon 

Nudging: Et term anvendt til at forklare handlingen: at venligt skubbe til en person til at 

ændre adfærd, gennem deres underbevidsthed. Nudging handler om at opfordre mennesker til 

at handle på bestemte måder, uden at være belærende. Dette kan bruges til alt, fra at få folk til 

at spise sundere, sortere deres affald, tage trappen frem for elevatoren, og til at betale deres 

bøder.  

PP plast: Et slags plast-materiale kaldet polypropylen plast. 

Kravmatrix: En metode hvor man vurderer hvert element op til en række opstillede krav, 

ved at vurdere deres talvægt/hvor vigtige de er, og deres individuelle værdi. Denne metode 

anvendes til at finde et stærkt resultat i forhold til kravene.  

Korrespondance: En udveksling af breve eller andre skriftlige meddelelser.5  

Design: Måde hvorpå en bestemt genstand er formgivet6 

3D: 3 dimensionel overflade eller rum. 

LimePack: Et firma der fremstiller og sælger genanvendelige alternativer til emballage og 

to-go emballage.  

 
4
 Study RUC, Basis Projekt - projektbeskrivelse - 19. dec. 2021  https://study.ruc.dk/class/view/24576 

  
5
 Den danske Ordbog, betydning på korrespondance - Ordbog -  19. dec. 2021 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=korrespondance  

 
6
 Den danske Ordbog, betydning på design - Ordbog - 19. dec. 2021 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=Design  

https://study.ruc.dk/class/view/24576
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=korrespondance
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=Design
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Gruppeprojekt overvejelser 

Gensidigt afhængighed mellem gruppens medlemmer 

“Gensidig afhængighed peger på en forståelse af, at vi er forbundet med andre på en sådan 

måde, at vi ikke kan opnå det, vi skal, uden de andre i gruppen.” (s. 44, “Projektgruppen - 

hvordan går vi?” af Eva Bendix Petersen og Kasper Anthon Sørensen. Udgivet i 2019). 

I projektet har vi som gruppe aftalt at vi skal være fælles om projektet. Dette vil sige at vi 

arbejder på at understøtte hinanden, fordi det er det bedste for fællesskabet og individets 

succes. Desuden skal vi individuelt, som et gruppemedlem af denne gruppe, sørge for at der 

er balance og lighed mellem alle medlemmerne. På denne måde er der ingen der bliver 

efterladt og alle bliver hørt.  

Sikring af individuel ansvarlighed 

“Formålet med gruppearbejdet er at gøre alle stærkere, og det betyder, at friløb ikke er i 

orden - alle skal bidrage fagligt og indgå i det professionelle samarbejde.” (s. 45, 

“Projektgruppen - hvordan går vi?” af Eva Bendix Petersen og Kasper Anthon Sørensen. 

Udgivet i 2019). 

I projektet har vi som gruppe overset behovet for en gruppekontrakt, da vi i starten af 

projektet havde nogle uforudsete problemer. Dette er fordi, vi startede i en gruppe af 5, hvor 

vi endte med at være 6 personer. Dette var fordi vi tog en ekstra ind i projektet, som endte 

med at forsinke os i projektet til at starte med. Dette var fordi vi havde svært ved 

kommunikationen i gruppe, da der skulle oplæres den sjette person, uddeles nye roller og 

opgaver ud til gruppemedlemmerne. Senere i projektet rettede vi på disse problemer og 

udviklede os, så vi passede til situationen. Dog forventer vi, som gruppemedlemmer, at alt 

fremover dette problem, laves deres individuelle opgaver og beder om hjælp når nødvendigt, 

så vi alle kan sætte projektet i det bedste lys og yde vores bedste. 

Læringsfællesskab 

“Som beskrevet ovenfor er gruppearbejdet kun produktivt, hvis der rent faktisk er tale om et 

lærings fælles, hvor man sammen får bearbejdet stoffet, gjort indsigter til noget fælles of øvet 
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sine akademiske færdigheder.” (s. 46, “Projektgruppen - hvordan går vi?” af Eva Bendix 

Petersen og Kasper Anthon Sørensen. Udgivet i 2019). 

I projektet har vi som gruppe været meget om at der skal være fælles læring. Dette vil sige at 

vi som gruppe fokusere på at alle ved hvad der foregår og hvad der skal skrives og er skrevet. 

Med andre ord skal alle have styr på det der foregår i gruppen. Typisk vil en ‘leder’ i gruppen 

sørge for der kommer møder tit og der bliver fordelt opgaver, som man efter, til møderne, 

opsummerer på.  

Fokus på samarbejdskompetencer 

“Forskningen peger på, at gruppearbejdet sandsynligvis kun bliver produktivt, hvis der 

sættes fokus på samarbejdskompetencer. Det vil sige de konkrete greb, der skal øves og 

bruges for at understøtte samarbejdet.” (s. 46-47, “Projektgruppen - hvordan går vi?” af 

Eva Bendix Petersen og Kasper Anthon Sørensen. Udgivet i 2019). 

Vi har siden starten af projektet være gode til at holde møder omkring selve opgaven. Der har 

været et fokus på at alle kan sige hvad de vil og komme med ideer der vil gavne projektet og 

gruppen.  

Grupperefleksion 

“Der er ikke helt entydigt i forskningen, hvor meget og hvordan gruppen skal reflektere 

sammen over gruppens samarbejde, men forskningen peger på, at det er produktivt, at 

gruppen indimellem evaluerer, hvordan samarbejdet går.” (s. 47-48, “Projektgruppen - 

hvordan går vi?” af Eva Bendix Petersen og Kasper Anthon Sørensen. Udgivet i 2019). 

I projektet har vi som gruppe aftalt, at indimellem evaluerer og opsummere hvad vi har nået 

imellem gruppemøderne. Hvis vi som gruppe ikke har mødtes fysisk op i en uge, så tager vi 

et møde eller flere over Discord. Når vi er færdige med semesterprojektet, tager vi et sidste 

møde, hvor vi gennemgår hele processen. Hvad var godt, hvad kunne gøres bedre, hvad lærte 

vi sammen og individuelt? osv. 
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Problemfelt 

Udgangspunkt, problemstilling og behov 

Grundet de nye regler7 som EU parlamentet offentliggjorde, forbydes engangs plastik service 

senest 2021, som vatpinde, plastik sugerør og engangsbestik. RUCbar anvender engangs 

plastik-kopper i store mængder i hverdagen. For hver drink, anvendes en kop, som ender i 

skraldespanden. Det er et problem i forhold til lovgivningen og kan medføre en bøde, hvis 

RUCbar ikke finder et alternativ der nedsætter brugen af engangsservice og plastik-kopper 

der holder sig inden for EU's rammer. Det store behov af drikkeservice på RUCbar er 

essentiel, derfor vil vi udvikle en løsning, som er miljøvenlig i længere sigt, og stadig opnå de 

krav stillet af EU parlamentets lovgivning om bæredygtighed, RUCbar og de studerende der 

besøger RUCbar´s anvendelseskrav. 

Interesse og relevans 

Vi ved allerede at plast spiller en helt afgørende rolle i at løse klimaudfordringerne. Dog 

sparer plast allerede nu verden for millioner af tons CO2. En Østrigsk forskningsinstitut 

“Denkstatt” har gennemført det første studie af, hvordan plast påvirker klimaet. Dette studie 

viser, at med lav vægt og nem formbarhed, sparer plast verden for millioner af ton CO2. 

Derfor skal man bruge mere olie til plast og bruge mere plastemballage for at formindske 

CO2-udslippet, som dermed vil gøre en forskel for klimaet. I dag sparer plast verden for, 

hvad der svarer til 120 mio. CO2. Den mængde af CO2 er det samme som Belgiens totale 

udslip.8  

Ud fra begge disse sider, negativ og positiv, kan man konkludere at vi ikke kan overleve uden 

vores plastik forbrug. Dog er vi nødt til at formindske det på nogle punkter, da det tager 

overhånd. Derfor er man nødt til at finde en balance mellem dem. Til gengæld er vi som 

gruppe, nødt til at fokusere på en mindre base, som i dette tilfælde vil være det lokale, 

RUC/RUCbar. Oven i det kræver det ikke kun ét sted i verden der bliver lavet en forskel. Det 

 
7
 Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse 

andre engangsplastprodukter - Bekendtgørelse - 15. dec. 2021https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1000  

 
8
 Hvad betyder plast for miljøet? - artikel - 16. dec. 2021https://plast.dk/viden-om/hvad-betyder-plast-for-

miljoeet/  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1000
https://plast.dk/viden-om/hvad-betyder-plast-for-miljoeet/
https://plast.dk/viden-om/hvad-betyder-plast-for-miljoeet/
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kræver at alle mennesker laver en lille forskel på deres plastforbrug. Derfor vil vi prøve at 

formindske det lokales forbrug af engangs plastik. Vi vælger engangs plastik, fordi det er det 

der forurener mest i det at der bliver lavet en kop, den bliver brugt én gang og derefter smidt 

ud.  

Ud fra alle disse ting, kan vi også se på uddannelsen, RUC, at de bruger engangs plastik-

kopper og lign., som også skal fjernes inden 2022. Gruppemedlemmerne for dette 

semesterprojektet er studerende på RUC, hvor vi hver især tager til de forskellige sociale 

arrangementer, som forekommer på campus. På denne måde løb vi ind i problemet, hvor 

RUCbar serverer med engangs plastik-kopper. Der er mange studerende der tager derned i 

løbet af en dag. Derfor kigger vi som gruppe på dette problem, da det har en stor relevans for 

miljøet, klimaet, og os som studerende.   

RUCbar´s overforbrug af engangs plastik-kopper kan resultere i sanktioner og en bøde, hvis 

anvendelsen ikke afskaffes eller udskiftes til en bæredygtig løsning. Anvendelsen af engangs 

plast er resultat i en stor CO2 udledning verden over, som kan medføre til en stigende global 

opvarmning og spild af dyrebare ressourcer. Derfor tager vi fokus på genanvendelsen af den 

bæredygtige løsning og forlængelse af dens livscyklus, for at formindske CO2 udledningen i 

forhold til de traditionelle engangs plastik-kopper, som vores løsning til problemet.  

Da plastik er en indflydelsesrig faktor i CO2 udslippet globalt, er det derfor et fælles problem 

rundt omkring i verdenen. De forenede nationer (FN) har sammen udformet en ambitiøs plan 

om en bæredygtig udvikling globalt9. Her havde de 17 forskellige verdensmål, hvor 4 af dem 

passer godt til problemet med plastik. Da Danmark er medlem af FN, kunne det sagtens lade 

sig gøre at der kommer yderligere restriktioner til adgang for visse plastprodukter. De fire 

verdensmål som har været påvirket negativt af plastprodukter, er, 6. punkt, Rent vand & 

sanitet, 12. punkt, Ansvarligt forbrug og produktion, 14. punkt, Livet i havet, 15. punkt, Livet 

på land. Flyder der plastik rundt i havet, søer, åer, fjorder, og land, er det både dyrene og 

vores medmennesker der lider af konsekvenserne. Grundet det store forbrug og produktion af 

disse plastprodukter, pga. efterspørgslen, kan det være svært at overvinde problemerne, hvis 

der ikke sættes en grænse for produktionen.  

 
9
 FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling - artikel - 19. dec. 2021  

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
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I 1964 var den globale plastproduktion oppe på 15 mio tons. På kun 50 år (2014), er dette tal 

20-doblet til et skræmmende tal på 311 mio. tons, uden betragtning for hvad tallet er for 

2021.10 Fortsætter denne eksponentielle udvikling, vil der opstå flere tilfælde af problemer 

inden for FN’s verdens mål omhandlende miljøer og vilkår der beskadiges af plastik, og kan 

derfor forhøje chancerne for yderligere restriktioner. Nedenfor ses en graf der beskriver 

udviklingen af produktionen af plastik, gennem de sidste årtier.  

11 

Da fokusområdet for EU's restriktioner mod brugen af engangsbestik af plastik, er naturen og 

havområdet, er det engangs- gafler, knive, skeer og spisepinde der tager skade af forbuddet 

mod engangs plastik12. 

Motivation 

Det har altid været et problem for festarrangører, at få deltagerne til at smide deres 

engangskopper ud efter brug. Engangskopperne bliver oftest smidt hvor det end passer dem 

bedst, for at de så kan skynde sig videre til den næste drink/øl. Vi vil derfor finde en løsning 

 
10

 Plastik - godt eller skidt?, Revideret d. 14.04.2021, Tobias Rostved Lund - Artikel - 19. dec. 2021 

https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/plastik-paa-tvaers/plastik-godt-eller-skidt/ 

 
11

 Plastik - godt eller skidt?, af Belle Djerberg - Illustration - 19. dec. 

2021https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/plastik-paa-tvaers/plastik-godt-eller-skidt/   

 
12

 EU forbyder flere typer af plastikbestik og sugerør - Artikel - 19. dec. 2021 

 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-07-03-eu-forbyder-flere-typer-af-plastikbestik-og-sugeroer 

 

https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/plastik-paa-tvaers/plastik-godt-eller-skidt/
https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/plastik-paa-tvaers/plastik-godt-eller-skidt/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-07-03-eu-forbyder-flere-typer-af-plastikbestik-og-sugeroer
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til problemet, som vi gør ved hjælp af genanvendeligt plast. Ved brug af disse typer af 

kopper, kan vi prøve at ”nudge” deltagerne til at aflevere kopperne. 

Vores motivation, for semesterprojektet, er at få ændret brugernes adfærd og deres forståelse 

for plastik-kopperne. Oven i det vil vi også fokusere på at få kunden, af vores produkt, til at 

formindske deres overforbrug af plastik. Dette vil sætte et større fokus på miljøet, men også 

assistere RUCbar i ikke at blive ramt af EU parlamentets nye regler13, som handler om 

engangsservice. 

Metodisk og teoretisk interessant 

Relevante undersøgelser og indsamling af data, fra eksisterende kilder, som skoler og 

uddannelsessteder, der tidligere har haft relevante løsningsforslag i brug i forhold til vores 

projekt, vil kunne give os brugbar data, som vi kan anvende under vores overvejelser under 

projektet. Kvalitative og kvantitative metoder, som statistikker fra interviews og 

spørgeskemaer hos RUCbar´s kunder og Selve RUCbar´s relevante personale, kan anvendes 

til igen at understøtte vores overvejelser og refleksioner, for at opnå det bedste resultat på et 

løsningsforslag. Årsfesten som i år anvendte genbrugs plastik-kopper i stedet for deres 

standard engangs plastik-kopper, vil være interessant at udspørge. Og finde ud af om 

udskiftningen af kopperne har haft fordele og ulemper, både økonomisk, i forhold til 

genanvendelsen, og brugervenlighed i sammenligning med sidste års fest.  

  

 
13

 Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse 

andre engangsplastprodukter - Bekendtgørelse - 15. dec. 2021https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1000  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1000
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Problemformuleringen 

Efter at have læst og forstået projektbeskrivelsen kan problemformulerings-fasen begynde. 

For at igangsætte fasen og få det bedst mulige resultat til videreudvikling af 

projektet, anvendes metoder til problemudvikling i forbindelse med problemstillinger fra 

relevante kilder.  

Først skal området udvælges ud fra projektoplæggene. Her anvendes metoden FRI 

BRAINSTORMING – her indsamles fælles associationer ud fra temaet. Alle deltagere 

skriver idéer ned på et stort stykke papir, som efterfølgende diskuteres i gruppen i forhold til 

interesse og relevans. Herefter kan der videreudvikles mere specificeret problemstillinger. 

Brainstorm 

For at hjælpe os i gang med at udarbejde relevante problemstillinger, har vi gjort brug af fri 

brainstorming. Ved at anvende denne arbejdsmetode, hjælper vi os selv med at danne et bedre 

overblik og en bedre forståelse overfor problemet. Dermed kan problemstillingerne udvikles 

til noget mere dybdegående.  

Brainstorm er en kreativitets teknik, som sigter på at skabe et kreativt miljø, hvori alle idéer 

om det valgte emne eller den foreliggende opgave kan udvikles og fremsættes. Brainstorm 

forudsætter, at emnet eller opgaven er klart defineret, og der gælder typisk følgende regel: 

“Al kritik er forbudt og alle idéer er velkomne”. I stedet for at isolere sig selv fra gruppen, er 

det en fremragende fremgangsmåde at sætte sig sammen, og komme ud med alle ideer, 

løsninger, forudsætninger, og andre brugbare informationer / viden. For kommer man fælles 

ud med informationer, kan det med høj sandsynlighed lade sig gøre, at man bygger videre på 

hinandens ideer, og former bedre forståelse for projektets omhandling / områder man skal 

være særligt opmærksom på. På den måde sikre man også at alle er indforstået med hvilken 

rute man skal tage, og forhindrer misforståelser og tvivl.  

Fremgangsmåden mht. at komme stærkt i gang med den fri brainstorm, blev der udarbejdet 

på Mindmeister. Her havde vi kernebegrebet, Genbrug, som var fundamentet for vores 

projekt. Ud fra kernebegrebet, havde vi emner som var stærkt bundet til selve begrebet. 

Under disse, deltog gruppemedlemmerne ved at afgive deres bud på eksempler der var 
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relateret til emnet. Ydermere, gik vi mere i dybden med emnerne, for at komme tættere på en 

bredere forståelse af genbrug. V.ha. disse bud & eksempler, bidrager brainstormen til hjælp 

af overvejelser og reflektering mht. problemstillinger og mulige løsninger.  

De tætknyttede begreber inden for vores mindmap var, Genbrugsmaterialer, Genanvendelse 

& Pant.  

 

 

Mindmap - Genbrug 

Mindmapping er en metode til at skabe huskekort eller mentale kort over for f.eks. møder, 

bøger, opgaver og lign., som man ønsker at have et overblik over. Dette vil sige at man 

mindmapper, når man skal finde overblik over eventuelle problemer/projekter/emner. 

Indenfor central området Genbrug, fandt vi frem til tre under-grene. Dette inkludere 

genanvendelse, genbrugsmaterialer, og pant. Inden For genanvendelse gav vi vores bud på at 

batterier, skrald, snus og elektronik kunne være udmærket eksempler på genanvendelse.  

Da pant vægter en del mht. projektet, fandt vi det nyttigt at komme med eksempler på andre 

materialer der kan være en success indenfor pantning, således at ideen om plastik-pant kan 

være en innovativ løsning. Indenfor dette område, kunne kopper, cigaretskodder, affald & 

kapsler være betydelige når det kommer til pant.  

Derudover summede vi også over tanken om genbrugsmaterialer indenfor en række af 

genstande & opholdssteder.  
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Genbrugsmaterialer 

I denne undergren af brainstormen, går vi dybere ned i de bud vi havde inden for genstande & 

opholdssteder. Denne gang undersøger vi dog konsekvenserne og ulemperne ved 

produktionen/forholdet i disse emner. Her kiggede vi på emner som hoteller, tøj, sko, huse, 

skoler, biler og barer.  

 

 

Genanvendeligt 
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Den næste undergren, der omhandler genanvendelse, kom vi med bud på forskellige produkter som 

anvendes/produceres dagligt. Her kom vi med fire bud som var, snus, batterier, elektronik, og skrald. 

Derefter tilføjede vi en yderligere gren til hver, hvor vi havde ideer til hvordan disse produkter kunne 

genanvendes.  

 

Pant 

Den sidste undergren, pant, omhandlede produkter og genstande, som vi tænkte var vigtige at 

minimere. Derfor var det vigtigt for os at komme med ideer til hvordan vi evt. kan pante disse 

genstande. Derudover kom vi også med steder, eller koncepter som vi associere med pant. Under 

denne gren, lagde vi vægt på at pante affald, kopper, kapsler og skod.  
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Associationsteknik 

Associationsteknikken er en de metoder man bruger, når man skal udfolde et emne eller et 

projekt. Metoden bruges bedst i starten af en idéudviklingsproces, da den ofte giver mange 

idëer, som man kan arbejde videre med. Associationsteknikken er en kreativ metode, som kan 

udføres med enten ord eller billeder. Typisk bruger man enten 15-20 ord eller billeder til at 

udføre denne metode. Ordene og/eller billederne skal have sammenhæng med hinanden. 

Dette vil sige at det første ord skal være afhængig af emnet, hvor det næste ord skal være 

afhængig af ordet før det, som er det første ord. Det samme gælder for billeder. Hvert 

medlem i gruppen skal sige et ord på skift, så alle er inddraget i metoden. Derefter fortsætter 

man bare indtil man når ca. til 15-20 stk. Til sidst skrives de hovedpointer, idéer og lign. ned, 

hvor der derefter bliver skrevet en konklusion på processen. I dette semester projekt er vores 

emne engangs plastik-kopperne på RUCbar, hvor vi startede bredt fra vores emne af, for at se 

hvor det ville lede vores tankegang hen.  

1. Engangsservice. 

2. Plastik. 

3. Forurening. 

4. Miljøsvineri. 

5. USA. 

6. Overproduktion. 

7. Fede mennesker. 

8. Diabetes. 

9. Sukker. 

10. Kaffe. 

11. Kop. 

12. plastik-kop. 

13. Roskilde festival. 

14. Koncerter. 

15. Øl. 

16. Bar. 

17. RUCbar. 

18. Fest. 
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Til konklusion af associationsteknikken kan vi i gruppen fornemme og se os frem til, hvor 

henne vi gerne vil hen med projektet og hvilke idéer vi gerne vil fokusere på. På denne måde 

kan vi også se at gruppen har en ens tankegang, da ordene ikke drifter for meget fra hinanden, 

og når det gør, ‘mødes’ de igen inden slut. Ved at gøre dette sørger det for at 

gruppedynamikken tilpasser sig uforudsete problemer.  

Problemkort (”Coloured Cognitive Map”) 

Et problemkort er et beslutningstagende værktøj og bruges til at afgrænse ens problemstilling 

til de konkrete problemer, som der ønskes at blive løst. Værktøjet er opbygget af to sider; 

som begge består af tre hovedpunkter: årsager, problem og konsekvenser, hvor man ønsker at 

finde de samfundsmæssige problemer, som man vil arbejde videre med. Denne metode kan 

hjælpe med at strukturere arbejdet i forhold til problemformuleringen, relatere årsager til 

problemer, og videre til implikationer, sammenligne alternative løsninger og afklare 

værdierne bag en problematisk situation. 

 

Den centrale blå boble er problemet opstillet af gruppen. Den ene side af kortet er rødt og 

viser de uønskede aspekter/konsekvenser af problemet, mens den anden side er grøn, og viser 

de ønskede aspekter/konsekvenser til problemet. Pilene viser vejen mellem årsag til 

konsekvensen og mellem problem og implikation.  
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Efter at have konkretiseret hvilke aspekter af problemet der vil blive arbejdet videre med, kan 

der nu formuleres en problemstilling. 

Hvad er en problemstilling? 

En problemstilling er en spørgende sætning der er designet specifikt til at forklare problemet 

til læseren. Den er med til at hjælpe læseren med at forstå problemet ud fra en problems 

observation, og et uddrag af et oplæg. En god måde at finde frem til relevante 

problemstillinger, er ved at tage udgangspunkt i sin undren. Den undren kan f.eks. komme fra 

empiri, som er hvad man læser sig frem til.  

Hvad kunne være interessant at undersøge i forbindelse med emnet? 

Hvad undre du dig over, når du læser kilden? 

Det vigtigste at huske når man skal opstille en problemstilling, er at have kilder der 

understøtter ens problemformulering. Dette gælder for både skriftlige, mundtlige og fysiske 

kilder, som kan anvendes til at skabe en pålidelig problemstilling. Ved at starte med at 

opstille en grund mæssig problemstilling, kan man arbejde sig ud til én specialitet. Herunder 

ses vores udvikling af problemstillingen.  

Første bud på problemstilling:  

Hvordan kan man formindske CO2 aftrykket af plastik engangskopper på RUCbar, og 

implementere et pantsystem af kopper, så der kan anvendes billigere og bæredygtige 

materialer, således at brugen af plastik engangskopper afskaffes?  

Andet bud på problemstilling:  

Hvordan kan man formindske spild af plastik engangskopper på RUCbar, således at brugen 

af plastik engangskopper afskaffes?  

Tredje bud på problemstilling:  

Hvordan kan vi fremstille et miljøvenligt løsningsforslag af en genbrugskopper der også er 

optimalt at anvende hos brugerne på RUCbar? 
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Projektets endelige problemstilling 

Dette projekts problemstilling lyder således: 

Hvordan kan vi erstatte plastik engangskrus på RUCbar, og implementere brugen af 

løsningen bedst muligt? 

Underordnet arbejdsspørgsmål til problemstilling 

Derudover opsættes underordnet arbejdsspørgsmål, som arbejdes med under hele projektet. 

1. Hvordan kan vi designe et bæredygtigt løsningsforslag, der kan erstatte plastik 

engangskrus på RUCbar, mht. EU's nye lovgivning der forbyder brugen af plastik 

engangsservice? 

 

2. Hvilke bæredygtige materialer er bedst at anvende i forhold til pris og holdbarhed, og 

samtidig tilfredsstille både kunden (RUCbar) og brugerne (eleverne)´s produkt- og 

anvendelseskrav?  

 

3. Hvordan kan vi sørge for at folk ikke smider kopperne væk, og i stedet vælger at 

aflevere dem tilbage?  

 

4. Hvilken metoder af indsamling af data kan være relevant for at opnå optimale 

produktkrav til løsningsforslaget?  

På denne måde ligger problemstillingen og de underordnede arbejdsspørgsmål vej til 

idegenereringsfasen, hvor problemets løsningsforslag skal specificeres ud fra nogle krav, som 

er defineret af opstillede analyser. Inden idegenereringsfasen kan starte er det en god metode 

at analysere ens segmenterings gruppe, det vil sige alle de relevante interessenter som har 

indflydelse på vores produktforslag. 
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Segmenteringsanalyse 

I teknologi, såvel som på det rigtige marked, er det et mål at kende til sin interessenter. 

Målgruppen kan bestemmes ved hjælp af forskellige metoder. Målgruppeanalysen hjælper 

med at definere behov og forventninger hos interessenterne. Målgruppen deles op i kunde og 

bruger, for at sikre begge interessenters krav bliver defineret. Dette gøres fordi det er med til 

at skabe det optimale produkt forslag. Disse krav gør det nemmere at komme frem til et godt 

løsningsforslag.  

Den primære bruger er RUCbars kunder, hvilket hovedsageligt er de studerende på RUC.  

Den primære kunde er RUCbars udvalgte, bestående af bartender der anvender løsningen og 

personale, som investerer i løsningsforslaget. 

Den typiske kunde/bruger 

Den typiske kunde/bruger er en måde at komme tæt på sine kunde og bruger. Det gøre det 

nemmere under hele projektet at definere sin målgruppe, på den måde at man opfinder en 

eller flere eksempler på personligheder, der vil købe/bruge produktet. Dette er også med til at 

se om produktet overhovedet giver mening, i forhold til den målgruppe der nu er blevet valgt. 

Typiske kunde  

I et eksempel på en typisk kunde, kunne det være en der hed “Johanne Jacobsen”, som er 28 

år gammel. Hun bor i Trekroner og er studerende på RUC og er frivillig i RUCbar. Johanne 

er single, som bruger sin fritid typisk nede på RUCbar eller på andre aktiviteter der er på 

RUC. Oven i det bruger hun også meget af sin tid med hendes yngre søskende. 

Typiske bruger 

I et eksempel på en typisk bruger, kunne være en der hed “Peter Ingemann”, som er 23 år 

gammel. Han bor i Roskilde og er studerende på RUC. Peter bor sammen med sin kæreste i 

en ungdomsbolig, hvor de begge studere og arbejder om dagen, og fester om aftenen. 

Derimod tager Peter ud og træner 1 gang om ugen og spiser hos sine forældre.  
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Disse to interessenter anvendes til definering af krav og behov, som kan tiltrække og behage 

målgruppen og sikre at vi fremstiller et optimalt produktforslag.  

Kravspecifikation 

Kravspecifikationer er en måde at formidle hvilke designmæssige og tekniske krav der skal 

til for at produktet passer til den valgte målgruppe. Dette kan gøres på flere måder med flere 

forskellige metoder som f. eks. “Hvordan kan vi…?”-metoden, som blev anvendt i dette 

projekt. Derefter finder man sammenhæng og skaber dynamiske krav. På denne måde er alle 

gruppemedlemmerne enige om kravene til projektet. 

“Hvordan kan vi…?”-metoden14 

“Hvordan kan vi…?” er et godt spørgsmål mange grupper kæmper med at få svaret på i 

starten af deres projekt, men også når de er i gang med selve projektet. Det er et udfordrende 

og kritisk spørgsmål der udvikler en opgave konstruktivt. Dette spørgsmål er derfor blevet til 

en type metode for at udvikle projektet mere konstruktivt, og få et bedre flow mellem 

gruppens medlemmer. Det tvinger dem til at udfordre deres tankegang og deres perspektiv til 

selve projektet. Det er en metode der hjælper medlemmerne af projektet til at komme med 

alle deres tanker og ideer omkring projektet uden at føle sig presset til at lyde dumme eller 

irrelevante. Metoden er også en måde at fange små fejl eller udviklings processer i projektet.  

På papir stykker skrives spørgsmålet “hvordan kan 

vi…?” og uddeles til alle i gruppen. I stilhed skriver 

hvert gruppemedlem sætninger, som de mener er 

relevante for projektet og dets problemstilling. 

Se bilag 4.4: “hvordan kan vi …?”-metode, gruppens 

resultater 

 
14

 METODE Hvordan kan vi…? – spørgsmål - Artikel - 15. dec. 2021 

https://innovation.sites.ku.dk/metode/byg-mulighedsrum/   

https://innovation.sites.ku.dk/metode/byg-mulighedsrum/
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Projektets endelige krav 

1. Fremstillet af genbrugsmaterialer  

2. Attraktivt for forbrugeren 

3. Billigt 

4. Holdbarhed  

5. Kvalitet 

6. RUC relateret 

7. Masseproduktion 

8. Bæredygtigt 

9. Simpelt design 

Disse krav tages videre til en yderligere fordybelse, hvorefter de tages med i en kravmatrix og 

indtænkes i det endelige produkt. 

Produkt association/uddybning af krav 

Efter inspirationssøgning laves en ord association for idegenereringsfasen for at gøre kravene 

for design/funktion mere tydelige. Herunder ses disse krav: 

Fremstillet af genbrugsmaterialer: 

Produkt løsningen skal være fremstillet af genbrugsmaterialer og derved spare på ressourcer, 

have en mindre påvirkning på miljøet og kunne genbruges. Løsningens levetid skal være 

forlænget for at sikre minimeringen af CO2 udledningen af de enkelte produkter, i forhold til 

tidligere kopper.  

Attraktivt for forbrugeren: 

Produktet skal kunne være attraktivt for brugeren. Dette vil sige at man skal kunne fremstille 

et produkt, som brugeren vil købe og anvende. Det samme gælder for at beskytte den. 

Brugerne skal nemlig have lysten til at anvende det. Dette kan være alt fra design, ergonomi, 

materialevalg m.m. Det er også vigtigt at design løsningen ikke har “følelsen” af 

skrald/engangsservice, da det skal afleveres tilbage for at sikre genanvendelsen af produktet. 
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Billigt: 

Under fremstilling og masseproduktion af produktet, skal materialebrug og processen være 

billigt at skabe for at sikre at kunderne (RUCbar repræsentanter) ser forslaget som værende 

attraktivt at handle i stedet for de engangs plastik-kopper de anvender nu. Produktionen og 

selve kopperne kommer til at koste mere end engangs plastik-kopper ved indkøb, men i 

længere sigt skal forslaget give økonomisk mening og spare penge. 

Holdbarhed: 

Genanvendelsen af produktet kræver at koppen skal være holdbar overfor opvaskemiddel og 

høje temperaturer ved vask. Derudover kunne udholde anvendelsen af brugerne i hele dens 

levetid for igen at forlænge anvendelsen. Designet skal kunne forblive på koppen så langt tid 

som muligt, da udviskede kopper sendes til genbrug. 

Kvalitet: 

Selvom kravet om kvalitet er vigtig for produktets design skal der tages hensyn til de 

materialer der bliver anvendt. Her er det blevet fastsat, at materialet skal være lavet af 

genbrugsmaterialer som PP plast. Herunder skal der også tages hensyn til materialespild som 

skal undgås, da det har miljømæssige konsekvenser. Derudover skal materialet der anvendes 

til Logo og design være optimalt og af god kvalitet for at forlænge koppernes levetid. 

RUC relateret: 

Kravet er baseret på produktets købere/kunde, RUCbar repræsentanter, som anvender 

produktet på RUCbar, og derfor gerne vil have et design der er relateret til RUC (kulturen, 

logo, associationer m.m ) eller RUCbar ved udskænkning af drikkevarer. Designet skal også 

kunne være en form for reklame og skal kunne genkendes. Den skal kunne tydeligt adskilles 

fra andre lignende produkter. 

Masseproduktion: 

Det tænkes at der produceres kopper til et tilfredsstillende antal. Dvs. at der skal være et fast 

antal af kopper, som derefter kan genanvendes i en cyklus. Grunden til dette, er fordi der skal 

tages betragtning af økonomien. Derudover ses kopperne som at være en langsigtet 
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investering, således at der kun produceres få kopper efter masseproduktionen, som skal 

erstatte ødelagte/skadede kopper.  

Bæredygtigt: 

Det overordnet krav for vores kopper, er at de skal være mere bæredygtige end de nuværende 

engangskopper, som bliver anvendt i RUCbar. Dette betyder selvfølgelig ikke at det mest 

bæredygtige materiale skal anvendes, da vi også tager udgangspunkt i det attraktive aspekt af 

vores kopper. Derfor balancere vi imellem bæredygtig, og brugervenlig, så vi kan skabe en 

attraktiv kop, som også er af god bæredygtigt materiale. Derudover spiller holdbarhed også 

en vigtig faktor ved udvælgelse af bæredygtigt materiale. Her skal koppen kunne udholde 

vask i opvaskemaskinen ved høj temperatur. 

Multifunktionelt design: 

Ved et multifunktionelt design skal det forstås at designet skal have flere funktioner. I vores 

tilfælde er det f.eks. at vores genanvendelige kopper skal kunne stables og samtidig bruges til 

beer pong. At koppen har flere funktioner, er medvirkende til at folk får lyst til at købe 

koppen efter et eventuelt behov eller lign.  

Simpelt design:  

Et simpelt design er både tiltrækkende og effektivt. Det fanger hurtigt folk og simpliciteten 

gør at de ikke “løber” fra den. Ikke nok med at det er nemt at fremstille, så sparer det oftest 

også på ressourcer og materialer. 
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Idegenereringsfase 

Under idegenereringsfasen bliver der anvendt forskellige metoder og midler til at udtænke og 

specificere et produkt-forslag ud fra projektets oplæg og problemstilling. Ud fra de 

forskellige metoder og modeller udvikler det horisonten og synet på opgaven, så den kan 

løses mere effektivt. På denne måde skaber det også en nem og fokuseret idegenerering, hvor 

der derved kan opnås det optimale produkt for forslag til projektet. 

Inspirationssøgning 

Efter segmenteringsanalysen og de fundne specificeret krav, laves en inspirationssøgning, 

hvor der indsamles billeder af Associationer til de opstillet krav. Billederne kan være 

objekter, meninger, stemninger eller af handlinger. Illustrationerne skal være relevante for 

oplægget, problemstillingen eller kravene. Herunder ses et billede af dette projekts 

inspirationssøgning. Derefter kan man opdele billederne op i moodboards. 

 

Moodboardet deles nu op i to moodboards; Stemning og Produkt, for at skabe et overblik og 

forenkler idegenereringsfasen.  

Moodboard 

Under idegenereringsfasen kan man anvende metoder til at opnå det bedste resultat. Herunder 

er Moodboard et godt eksempel på en model der kan skabe en visualisering af projektets 
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område eller emne. Den består af en collage af billeder, tekst og andre relevante 

visualiseringer. Den kan anvendes fysisk eller digitalt, alt efter hvad der er mest effektivt og 

optimalt for formidlingen. Kort sagt er moodboards ikke begrænset til visuelle emner, men 

tjener som et visuelt redskab til hurtigt at informere andre om den overordnede "følelse" 

(eller "flow") af en ide, eller de grundlæggende værdier. 

I dette projekt er modellen blevet anvendt til at dele inspirations-søgningen op i to kategorier 

for at give en bedre oversigt.  

Produkt 

Vores første moodboard giver en beskrivelse af RUC´s kultur og traditioner omkring på 

campus. RUC har igennem flere generationer brugt disse traditioner til at omforme de 

studerendes miljø til at studere, men også det sociale liv på skolen. Vi har derfor haft fokus 

på at fremvise denne fantastiske kultur til ideen med at skifte til nogle grønnere, genbrugs 

kopper til de fester og arrangementer der er på campus. Ved at blande kulturen med genbrugs 

kopper, giver det de studerende følelsen af at kopperne tilhører RUC, og derfor deres kultur 

og traditioner. Det er vigtigt for os, at vores typiske bruger kan associere gengrugskopperne 

med RUCbar, og RUC relaterede events.  
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Stemning 

Vores andet moodboard skal visualisere følelsen og tankerne omkring produktets problem. 

RUC har flere fester og café aftener om året, hvor de bruger alt for mange engangs kopper. 

Festen og den dejlige stemning skal ikke stoppe, men det skal overforbruget af 

engangskopper. Vi er unge, glade, elsker at feste, og har det sjovt, så det skal vi fortsætte 

med. Ligesom elgen, skal vi beskytte vores område og vores natur. Derfor skal festen og den 

dejlige stemning fortsætte med genbrugelige kopper. 

 

Storyboard (brugerrejse) 

“Storyboard teknikken er historisk set et af filminstruktørernes værktøjer. Storyboards er i 

denne sammenhæng illustrationer, der i forbindelse med hinanden skaber en scene. Dette gør 

det ofte nemmere at overskue komplicerede scener (Pries-Heje, 17/10-2019, Slides fra 

forelæsning). Kort fortalt kan denne metode, inden for filmverden, beskrives som en slags 

“billed-manuskript” (Pries-Heje, 17/10-2019, Slides fra forelæsning).”(Storyboard, linje 4-9, 

side 16 )15
 

Storyboard teknikken bruges imens designet i projektet laves. Denne teknik anvendes til 

visuelt at repræsentere hvordan et færdigt produkt ser ud, eller hvordan den skal anvendes. 

Her gennemtænkes designet ved at udfylde “Post-its” ud fra ens egen opfattelse af designet 

fra start til slut. Til en forelæsning i Design og konstruktion, d. 21. oktober, lærte vi om 

storyboard teknikken, hvor vi efterfølgende som gruppe skulle lave et storyboard.  

 
15

 Lampe med sensor, skrevet af Loei Mohamad Issa, Tobias Lund Tækker, Lukas Sydel Harder, Mads Reichert 

Borch Larsen, 24788 - Basisprojekt 1 Humtek rapport - 18. dec. 2021  
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“Inden for design og konstruktion danner man sig (...) et overblik (...) over hvordan et 

produkt ville fungere i praksis. I denne proces har udviklerne af produktet mulighed for at 

opdage fejl og mangler inden produktet bliver realiseret. Denne mulighed opstår da man med 

storyboard teknikken, kan gennemgå hvordan produktet skal bruges og hvor det kan gå galt. 

På denne måde sparer man ressourcer. (Pries-Heje, 17/10-2019, Forelæsning). (...) Enten 

digitalt eller på papir laves illustrationer om hvordan en eller flere brugere anvender 

produktet.” (Storyboard, linje 17-25, side 16 (Fodnote 15)) 

Her var vi hver især med til at bidrage til vores egen individuelle version af et storyboard, 

hvor vi f.eks. kom ind på hvordan vi tænkte koppen skulle anvendes, og hvilken rækkefølge 

af “Post-its” der var mest relevante. Vi stablede hver vores seks  “Post-its” op mod hinanden, 

hvor vi efterfølgende udvalgte dem der gav bedst mening, og var mest betydningsfulde for 

projektet. Der kunne vi nå frem til fremgangsmåden af designet af koppen, og samtidig 

hvordan koppen skulle tages i brug når den var blevet lavet. Så stod vi tilbage med en række 

af blandede “Post-it' notes” fra gruppemedlemmerne, som skulle fungere som en kronologisk 

tidslinje af koppens udvikling.  

Herunder vises vores arbejdsproces. 

 

Herunder ses projektets storyboard, hvor brugerrejsen visualiseres.  
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Se bilag 1.5: Storyboard 

 

Alle trin er vigtige og afhænger af hinanden. Hvis et trin ikke sker som planlagt kan resten af 

processen i storyboardet ikke ske. Denne storyboard er procesorienteret og forklares derefter 

herunder: 

- 1. trin: “Bruger ankommer til RUCbar og bestiller en drink” 

Bruger ankommer til RUCbar og bestiller drikkelse, som kunne være alt fra øl, drinks, 

sodavand, vand eller lign.  

- 2. trin: “bruger ser på bartender der laver en drink” 

Brugeren står ved baren og observerer bartender stå og arbejde. Han bliver inspireret til at 

købe en drink ud af de flotte kopper der står i baren. 

- 3. trin: “Bruger drikker af/anvender koppen” 

Brugeren får en flot drink af bartenderen og går ud på floor. Her begynder brugeren at drikke 

af koppen. 

- 4. trin: “Bruger afleverer koppen tilbage” 

Efter brugeren er færdig med deres genstand, aflevere de koppen tilbage til dem der står i 

baren. 



Semesterprojekt 1: Reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar    Gruppenavn: V2124786859 

RUC HUMTEK (Humanistisk Teknologisk Bachelor)    Efterår 2021 

41 

- 5. trin: “Bruger får pant tilbage ELLER” 

Bartender udbetaler tilbage til brugeren, den sum penge der blev indbetalt, som gebyr for 

koppen. 

- 6. trin: “Bruger køber en ny drink” 

Et andet scenarie kunne være; Brugeren kommer tilbage til baren og afleverer koppen tilbage 

til bartender og bestiller en ny drink. 

- 7. trin: “Bruger afleverer brugte kopper inden de går hjem ELLER” 

Efter at have brugt kopperne eller have fundet brugte kopper, afleverer de dem tilbage til 

baren, inden de går fra RUC campus. 

- 8. trin: “Beholder koppen og genbruger den selv” 

Et andet scenarie kunne være; Brugeren tager koppen med hjem og anvender det, eller 

beholder det som souvenir. 

Skitser til produkt 

Under idegenereringsfasen anvendte vi nogle 

metoder til at skabe en masse ideer på den mest 

optimale måde. Ved at starte med at anvende 

“empty brain”-metoden, som er en god metode til 

at “tømme hjernen” inden man starter på en 

projektfase, og hjælper med at skabe en kritik-fri 

tankegang. Her skriver man i 10 min. (det 

bestemmer man selv) alt hvad man tænker på uden 

at stoppe med at skrive. Denne metode kan gøres i stilhed eller med beroligende musik. 

Derefter smider man ens “tanker” væk/smider dem ud. Nu hvor “rummet” er tømt for 

unyttige tanker, kan man begynde at tegne og skitsere en masse forslag til produkter eller 

ideer. Dette kan gøres i form af få ord, skitser og tegninger, med fokus på udvikling af ideer.  
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Skitserne og deres beskrivelser kan ses under bilag 1.2: Skitser til produkt 

Kravmatrix 

Kravmatrix er et beslutningstagende værktøj, som bliver brugt til vurdering af forskellige 

ideer. Med dette værktøj tager man hver idé op, hvor det kan vurderes fra en skala på 1-5, 

med hvor godt/dårligt de opfylder de forskellige krav. Jo højere det endelig tal er, desto bedre 

er idéen. Alle kravene vægter forskelligt, da der skal bestemmes hvad der er vigtigst i 

projektet. 

Selve modellen består af en matrix, hvor alle idéerne sættes langs den første kolonne, hvor 

alle kravene stilles op i første række. Hvert krav gives en vægt af de 1-5 point, hvor hver idé 

gives også en vurdering på 1-5 efter hvorledes idéen opfylder de forskellige krav. Det 

samlede antal point beregnes derefter ved at gange antal point med vægten af kravet. Den idé 

der har fået flest point er den idé der er bedst at gå med. Dette vil sige at det er den idé der 

holder bedst og/eller udfylder de forskellige krav der er blevet lagt for projektet. 

Nogle af kravene er fælles for alle ideer, og derfor ikke kan ses i kravmatrix. Disse er; 

Fremstillet af genbrugsmaterialer, Kvalitet og Bæredygtighed. Alle forslag er fremstillet af 

PP plast, som er et genbrugsmateriale der er hårdt, og er lavet af genbrugsplast.  

Se bilag 2: Kravmatrix 

Resultat fra Kravmatrix  

Herunder ses resultaterne fra kravmatrix. Disse udvalgte ideer skal nu anvendes i 

videreudviklingen af af produktforslag. Denne proces kan anvendes flere gange under 

designfasen og hjælper med at komme frem til det endelige produkt. 

 

Ide Beskrivelse Point 



Semesterprojekt 1: Reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar    Gruppenavn: V2124786859 

RUC HUMTEK (Humanistisk Teknologisk Bachelor)    Efterår 2021 

43 

 

Gennemsigtig undtagen hvor designet er (simple 

farver) RUC logo eller navn. Dynamisk design. 

(afrundet kant i toppen og stabiliseret i bunden 

ved brug af en kant) Lavet af hårdt plast. 

104 point 

 

En rigtig RUC kop. Solidt materiale der er nemt 

at holde i.  

104 point 

 

Et bånd rundt omkring en kop, hvor logo til 

RUCbar er på. Meget simpel. Kun 1 farve, som 

rød eller grøn.  

94 point 
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En højt vertikalt kop, gennemsigtig og simpelt i 

design af en svane (svanen er en kultur reference 

til søerne omkring RUC)(black and white streg 

design). Bunden har en kant hele vejen rundt for 

at stabilisere koppen. Toppen er afrundet for at 

gøre det behageligt når man drikker. 

94 point 

 

RUCbar´s logo i midten med farvet bånd 

omkring. Koppen har nogle udfoldninger som 

skal gøre det nemmere at holde på. Bunden har 

en kant hele vejen rundt for at stabilisere 

koppen. Toppen er afrundet for at gøre det 

behageligt når man drikker. 

94 point 

Disse resultater anvender vi til at komme tættere på et endeligt produktforslag. Processen 

med en kravmatrix, anvendes igen og igen indtil et design er udvalgt. I denne proces kom 

gruppen frem til den sidste kasse i kravmatrix. Nu kan det valgte design udarbejdes til 

definitive mål, farver m.m. 
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Teknisk Viden 

Når man arbejder med et projekt, er det vigtigt at undersøge og forstå den baggrundsviden 

som er relevant at lære om for at kunne fremstille et optimalt produkt. I dette projekt arbejder 

vi med fremstillingen af plastik-kopper, udskiftningen af engangs plastik-kopper med 

genanvendelige plastik-kopper og brugervenlighed. I dette afsnit beskrives alt den relevante 

viden vi i projektet har undersøgt for at forstå og kunne vurdere valg og fravalg igennem 

projektets proces. 

Plastik  

“Hver dag bliver der i gennemsnit produceret over 820.000 tons plastik. - …. der er desværre 

meget af den plastik, som ender i naturen på grund af dårlig affaldshåndtering, dårligt 

produktdesign og dårlig adfærd fra forbrugere.”(Fodnote 17) 

Plast er fremstillet af olie, mere præcist råolie. I forhold til olie brugt i transport i 

forbrændingsmotorer, anvendes olien i plast i en længere livsperiode derved gør gavn ved 

genanvendelse, til sidst bliver den omdannet til energi på et forbrændingsanlæg.  

Udover olie består plast af cellulose, kul, naturgas og salt. For at kunne udnytte råolie skal 

den raffineres i store anlæg, da den består af en blanding af tusinde forskellige stoffer. 

Plastråvarer fremstilles ikke i Danmark, men i nabolandene Norge, Sverige, Finland og 

Tyskland. Men når det kommer til udnyttelse af vores ressourcer i form af plast skrald, er 

Danmark blandt de bedste til at undgå at plasten ender på en losseplads.16 

“Kun ca. 5 procent af verdens olieforbrug går dog til plast. Størsteparten bliver brugt til 

transport i forbrændingsmotorer.”17 

 
16

Så lang tid tager det at nedbryde plastik. KEVIN DOSANJH (2020). 30. nov. 2021, from 

https://www.bambui.dk/blogs/blog/nedbryde-plastik-i-naturen  

 
17

Hvordan laver man plast? Fremstilling af plastik er en kompliceret proces - artikel  19. dec. 2021 

https://plast.dk/hvordan-laver-man-plast/  

https://www.bambui.dk/blogs/blog/nedbryde-plastik-i-naturen
https://plast.dk/hvordan-laver-man-plast/
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Den generelle engangs plastik-kop og dens egenskaber 

“Drikkebægre der er ideelle, når det skal være hurtigt og nemt”18 

Den generelle engangs kop anvendt til øl, er normalt mellem 30 og 50 cl., gennemsigtig, lavet 

i et blødt og knæk frit plastmateriale. Ved produktion af plastikkop eller andet slags 

produkter der anvendes til videresalg er det et krav at der følger en 

Overensstemmelseserklæring.  

“En overensstemmelseserklæring er fabrikantens eller importørens erklæring om, at et 

produkt lovligt kan markedsføres i Europa.”19  

Anvendelsen af erklæringen fra leverandør er vigtig for at erklære at koppen er egnet til 

fødevarer. Denne er skrevet på baggrund af testresultater foretaget af et certificeret bureau. 

Jo mere behagelig en kop er at bruge, desto mere bliver den brugt.20 

I dialog via email med Mads Enevoldsen, Partner hos LimePack21 blev der spurgt ind til den 

relevante tekniske viden som vi skal bruge til at forstå fremstillingen og den generelle viden 

omkring plastik-kopper. 

“De vigtige aspekter af en kop er dens “behagelighed” dens ergonomi og æstetik. Disse 

elementer er meget overfladiske og ikke specifikke.” 

I forhold til koppers standard mål anvendt i fremstilling af engangs- og genanvendelige 

kopper, har det udviklet sig til den standard mål omkring 8 oz, 12 oz, 16 oz, og 20 oz 

størrelserne. Dette er på grund af brugere er blevet “vant” til disse mål og dermed er de mest 

fremstillet størrelser. 

 
18

Drikkebæger | Hvidt | 21 cl - Salgsartikel  19. dec. 2021  https://www.lomax.dk/foedevarer-og-

koekken/engangsservice/engangsglas-og-kopper/drikkebaeger--hvidt--21-cl-7900300/  

 
19

Kaffekoppen som reklameartikel i din virksomhed - artikel  19. dec. 2021  

https://www.jef.dk/da/blog/kaffekoppen-som-reklameartikel/  

 
20

Kaffekoppen som reklameartikel i din virksomhed - artikel 19. dec. 2021 

https://www.jef.dk/da/blog/kaffekoppen-som-reklameartikel/ 

  
21

Mads Enevoldsen, Partner hos LimePack, Se bilag 3.3: Svar fra LimePack - https://www.limepack.dk/  

https://www.lomax.dk/foedevarer-og-koekken/engangsservice/engangsglas-og-kopper/drikkebaeger--hvidt--21-cl-7900300/
https://www.lomax.dk/foedevarer-og-koekken/engangsservice/engangsglas-og-kopper/drikkebaeger--hvidt--21-cl-7900300/
https://www.jef.dk/da/blog/kaffekoppen-som-reklameartikel/
https://www.jef.dk/da/blog/kaffekoppen-som-reklameartikel/
https://www.limepack.dk/
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“Det er den primær brug, der er selvfølgelig altid nogen der bruger dem i mindre omfang til 

at have popcorn eller lign. i.” 

Der er forskel på fremstillingen af engangs- og genanvendelige plastik-kopper. Den første 

proces der anvendes kaldes “injection molding”, hvor plastmaterialet er blandet med 

forskellige kemikalier og hældt ind i en form. Derefter bliver det kølet af, og til sidst 

opvarmet langsomt for at fjerne urenheder i overfladen. Det der gør forskellen mellem 

fremstillingen af engangs- og genanvendelige kopper er formen, producenter anvender. Selve 

udformningen af kopperne er udtænkt sådan, på grund af letheden ved at sprøjtestøbe 

plastmaterialet i formene. Derudover gør det produktet mere stabilt at fremstille et "skråt" 

design i stedet for et højt vertikalt. Det har også den essentielle fordel at de kan stables 

ovenpå hinanden for at have mindst spildplads under transport og opbevaring.  

Kop Bund 

Det er også lettere at støbe plastik-kopper når bunden er hul, fordi der typisk bliver lave et 

indtryk i bunden der kan gøre koppen mere ustabil. Til sidst er det en fordel at det mellemrum 

af luft mellem bordet og bunden gør det lettere at tage fra hinanden når de er stablet sammen. 

Da der ikke danner sig vakuum når man hiver dem op fra hinanden, og de klistrer ikke til 

våde overflader. 

Kopform 

“Rillerne på plastikkrus er for at gøre dem mere stabile, hvis man ikke bruger riller skal der 

bruges mere plast for at gøre dem stivere. Det er derfor at dem med flest riller er de billigste 

hvide plastikkrus og dem med færrest er de dyreste Starbucks/Joe and the juice type kopper. 

Samme gør sig gældende med budget vand på flaske mod Aqua Dor.”22 

De fleste kopforme “designs” er designbeskyttet, men på grund af der tidligere blevet lavet, 

så mange forskellige typer kopper igennem tiden, så skal der kun meget få ændringer til at det 

er “tilladt til produktion og salg”. 

Nogle glasforme der er designbeskyttet består f.eks. af: 

 
22

Mads Enevoldsen, Partner hos LimePack, Se bilag 3.3: Svar fra LimePack - https://www.limepack.dk/  

https://www.limepack.dk/
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- Highball glas. 

- Conical (eller sleevers) glas. 

- “Faceted” glas eller granyonyi stakan. 

-  Collins glas. 

- The Willie Becher glas. 

Bæredygtigheden 

“ … produkter der erstatter engangsplast service og er dermed miljø rigtige og bæredygtige 

produkter, der er fremtiden for vores klima.”23 

Når man vurderer og beregner bærdygtigheden af plastik-kopper, ser man på transporten 

anvendt ved leveringen. Plastik-kopperne kan blive transporteret på mange måder, og valget 

af transport afhænger ofte af tid og placering. Plastik-kopper bliver normalt transporteret med 

lastbil eller fragtskib i forhold til hvor de produceres. Herunder ses en liste over mængden af 

co2 udledning ved hvert transportmiddel: “Måleenheden er gram pr. ton af fragten og pr. 

kilometer transporteret.” 

● Lastbil – 60g to 150g 

● Tog – 30g to 100g 

● Skib – 10g to 40g24 

Bæredygtigheden afhænger også af nedbrydningen eller den genanvendelse der skabes efter 

brugen af plasten. Plast er uorganisk materiale og tager derfor op til mange hundrede år for at 

nedbryde i naturen.25 

 
23

Greencups med logoprint, tænk på miljøet og boost dit brand - hjemmeside - 20. nov. 2021 

https://greencups.dk/logoprint/  

 
24

Universet rundt om plastikkrus, Steffen Andersen, 17. april 2020 - 20. nov. 2021 

https://www.limepack.dk/blog/universet-rundt-om-plastikkrus/   

 
25

Så lang tid tager det at nedbryde plastik. KEVIN DOSANJH (2020). 30. nov. 2021, from 

https://www.bambui.dk/blogs/blog/nedbryde-plastik-i-naturen  

https://greencups.dk/logoprint/
https://www.limepack.dk/blog/universet-rundt-om-plastikkrus/
https://www.bambui.dk/blogs/blog/nedbryde-plastik-i-naturen
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Anvendelse af plastik-kopper 

Anvendelsen af engangs plastik-kopper er typisk til åbne events, til to-go drikkevarer på 

cafeer, barer m.m. hvor brugere anvender koppen og smider det ud derefter. Det er nemmere 

og billigere i kort sigt.  

“Engangs plastikkrus kan nogen gange også ende med at konkurrere med genanvendelige 

plastikkrus, når arrangøren af et event skal vælge hvad de skal bruge. Det gælder særligt til 

festivaller eller to-dags events, hvor deltagerne kan være meget dårlige til at bruge 

genanvendelig plastikkrus, og det derfor ville være bedre og nemmere at bruge engangs 

plastikkrus.”26  

På den anden side anvendes der genanvendelige plastik-kopper i ‘lukkede’ områder. Nogle 

eksempler er forlystelsesparker, skoler, kantiner og dansebarer. Et system kan betegnes for 

‘lukket’, når det kun kan blive anvendt ét specifikt sted, hvor man forbruget mere end 1 glas 

på en dag. Et andet eksempel på dette kunne være at alle salgssteder anvender samme kopper. 

På denne måde bliver det nemmere at indsamle dem og spare penge på længere sigt. 

Plast typer 

Der findes mange forskellige typer plast. hvor alle har forskellige materialeegenskaber. Nogle 

af de mest almindelige plasttyper der anvendes er HDPE, LDPE, polypropylen (PP), 

polyamid (PA), PVC, polystyren (PS), ABS og PBT-plast. I denne sammenhæng fokuserer vi 

på den mest anvendte plasttype som er relevant for projektet. 

Polypropylen (PP-plast) 

Polypropylen også kaldt PP-plast er en af de meste udbredte plasttyper, anvendt i plast 

fremstilling. Materialet er hårdt uigennemsigtig plasttype, der har som udgangspunkt en 

hvidlig til farveløs farve som kan indfarves i den ønsket grundfarve. Den er istand til at flyde 

i vand, og modstå høje temperaturer helt op til 120 grader, hvilket gør man kan sterilisere 

 
26

Universet rundt om plastikkrus, Steffen Andersen, 17. april 2020 - 20. nov. 

2021https://www.limepack.dk/blog/universet-rundt-om-plastikkrus/ 

   

https://www.limepack.dk/blog/universet-rundt-om-plastikkrus/
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produktet lavet af polypropylen ved at koge det. Derudover er plasten nem at rengøre og 

tørre.27 

Tryk på plastik-kopper 

Der findes tre forskellige trykmetoder anvendt på plastik-kopper; flexotryk, offsettryk og 

tampon tryk. Valget mellem dem afhænger af pris, hvilken slags overflade der skal trykkes og 

antallet farver anvendt på trykket. 

Som et eksempel anvender greencups.dk to forskellige tryktyper silkeprint og digital print. 

Hvor valget afhænger af kundens design. “Silke print (Simpelt design) er den mest anvendte 

metode til at printe på vores Greencups og også den billigste metode”28 Silke print er 

anvendt til logoer, der indeholder en til to farver. Hvis man skal anvende et kompleks design 

med flere farver og detaljeret illustrationer på ens kopper, anvendes digital print. 

RUCbar29 

RUCbar drives af RUC-studerende, der ønsker at give tilbage til deres medstuderendes 

sociale miljøer, som de gør ved at drive et socialt rum til alle formål. RUCbar afholder 

samtidig en række arrangementer, hvor alle studerende kan mingle og mødes med hinanden. 

RUCbar driver café og bar i RUCs Studenterhus (Bygning 13), hvor der serveres kaffe, 

sodavand, øl og drikkevarer til meget studievenlige priser. Flere gange på semesteret afholder 

de fester på campus, enten i Studenterhuset eller i kantinen. Ellers arrangerer de mindre 

arrangementer i Studenterhuset og giver et behageligt socialt rum for RUC's studerende og 

ansatte til at studere, slappe af og hygge.  

Der anvendes 2 slags engangs plastik-kopper. Begge kopper er ikke ens,men de ligner 

hinanden i forhold til logo og form andet end størrelsen og mængden af væske den kan 

opbevare. På koppens yderside er det valgte logo trykt. Derudover har den en kant i toppen 

 
27

 Polypropylen, PP-plast - artikel 20. nov. 2021 https://plast.dk/det-store-plastleksikon/polypropylen-pp/  

 
28

Greencups med logoprint, tænk på miljøet og boost dit brand - hjemmeside - 20. nov. 2021 

https://greencups.dk/logoprint/  

29
Who we are - What we do, artikel, 20. nov. 2021 - https://RUCbar.dk/  

https://plast.dk/det-store-plastleksikon/polypropylen-pp/
https://greencups.dk/logoprint/
https://rucbar.dk/
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og en i bunden, hvor der er en indformning på siden. Trykket på koppen indeholder bestemte 

informationer og symboler, som er trykket ind i plastikken. Den ene kop er til 40 cl, som er 

anvendt til drinks og sodavand. Denne engangs plastik-kop er mindre end den engangs 

plastik-kop anvendt til øl der er 50 cl. Herunder ses billeder af disse kopper.  
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Interview teori30 

For at opnå den bedst mulige dataindsamling i form af spørgeskemaer og interviews, er det 

vigtigt at være indforstået med hvad man skal spørge ind til. Derfor skal man være godt 

forberedt med konkrete og relevante spørgsmål til emnet der interviewes om. Udover at lave 

spørgeskemaer til brugerne har vi også lavet nogle kvalitative interviews, hvor vi undersøger 

kundernes indsigt, viden og mening. Interviewene er baseret på projektets 

problemformulering, hvor vi vil inddrage teknikker beskrevet af Steine Kvale og Svend 

Brinkmanns bog InterView (2015).  

Objektivitet 

“Når vi stiller spørgsmål i interviews, hvordan skal vi så vide om vores empiri bliver 

objektiv? Objektivitet er “temmelig flertydigt” (Kvale og Brinkmann, 2015, p. 268) og derfor 

svært helt at definere i en kvalitativ kontekst. Det vil naturligvis altid være lettere at opdage 

tendenser og generelle tilstande jo flere man spørger. Det er selvfølgelig ikke realistisk at 

interviewe folk til man kan være 100% sikker, men man kan komme tættere og tættere på jo 

flere man spørger. Derfor er det vigtigt at spørge ind til et emne, til ens nysgerrighed er 

‘mættet’. (Bille, Mikkel, 14/10-19, Forelæsning). Det er selvfølgelig altid bedre at spørge 

flere, men der vil hurtigt opstå diminishing returns.”(Interview Teori, linje 18-26 Side 23 (Se 

fodnote 30))  

Diminishing returns er et begreb der beskrives ved; man får mindre nyt information, jo flere 

personer man spørger ind til.   

“Der kommer altså et punkt hvor man har fået nok information, og hvor fortsættelse af 

undersøgelsen kun vil gavne meget lidt og dermed spilde ressourcer (ordbog, u.d.) (Merriam-

Webster, ukendt).”(Interview Teori, linje 1-3 Side 24 (Se fodnote 30)) 

 
30

Lampe med sensor, skrevet af Loei Mohamad Issa, Tobias Lund Tækker, Lukas Sydel Harder, Mads Reichert 

Borch Larsen, 24788 - Basisprojekt 1 Humtek rapport 18. dec. 2021  
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At stille opfølgende spørgsmål 

Interviewet er en kvalitativ metode. Ved at bruge dette kan man få flere nuancer og detaljeret 

svar end ved et spørgeskema. Ved at stille åbne spørgsmål kræves der lange og detaljeret svar 

istedet for begrænsede spørgsmål som ja/nej-spørgsmål.  

Under interviews er det vigtigt at intervieweren lytter aktivt til svaret fra personen, da man 

kan spørge uddybende ind derefter. Hvis man vælger som interviewer at gå “off-script” er det 

essentielt at huske formålet bag selve interviewet, som dens emne, hvilken relation der er 

mellem interviewer og person der interviewes og hvordan man kan føre samtalen tilbage til 

næste spørgsmål. 

“Bogen InterView (2015) sammenligner denne proces med skak: “Her kan vi måske drage en 

analogi til skak, hvor hvert træk fra modstanderens side ændre stillingens struktur, og hvor 

hver spiller skal overveje de mange forskellige implikationer af modspillerens træk, før han 

foretager næste træk, foregriber modspillerens fremtidige træk osv.”(Kvale og Brinkmann, 

2015, side 159). (…) et interview ændre sig når man lytter aktivt og formulerer spørgsmål 

undervejs. Det at indgå som aktiv lytter er en svær opgave, hvor man konstant skal evaluere 

situationen og tidligere svar fra interviewpersonen, for at finde på relevante uddybende 

spørgsmål.”(Interview Teori, linje 8-16, Side 25)31
 

Iscenesættelsen af et interview 

“Det at iscenesætte et interview er en vigtig del af interviewprocessen. (…) Kvale og 

Brinkmann kommer helt konkret med 5 trin til denne proces: Forberedelse, introduktion, 

relationer, kvalitet og afslutning. Det er vigtigt, som interviewer, at skabe en god relation til 

interviewpersonen. Her kan det være en god idé at have en briefing. I bogen InterView 

beskrives processen således: “Intervieweren definerer situationen for interviewpersonen (...), 

fortæller lidt om formålet med interviewet, hvad båndoptageren skal bruges til osv” (Kvale 

og Brinkmann, 2015, side 149). Kort sagt så skal der briefes inden interviewet for at sørge 

for at interviewer og interviewperson er på samme fod. Det er meget vigtigt at begge parter 

 
31

Lampe med sensor, skrevet af Loei Mohamad Issa, Tobias Lund Tækker, Lukas Sydel Harder, Mads Reichert 

Borch Larsen, 24788 - Basisprojekt 1 Humtek rapport 18. dec. 2021  
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er enige om interviewets rammer.”(Iscenesættelsen af et interview, linje 18-2, Side 25+26 (Se 

fodnote 30))  

Interview med RUCbar Formand32 

For at få et bedre indblik omkring kunderne (dem som køber vores produkt ind) og deres 

forbrug, mødtes vi med RUCbars formand, Frederik Gonge Hansen, for at stille nogle 

spørgsmål vedrørende deres salg af engangs-plastik-kopper til deres forskellige begivenheder 

og arrangementer. Interviewet gik ud på at få så meget information omkring kunden 

(RUCbar) og deres behov som muligt. Derudover var det vigtigt for os at vide, hvad 

omstændighederne var med deres engangskopper. Her ville vi vide hvorfor de stadig bliver 

ved med at benytte engangsservice, og om de har planer om at skifte til et andet alternativ. 

Endvidere ville vi indsamle data på antallet af deres plastik forbrug, samt data på økonomi. I 

bund og grund var det RUCbars tankegang der interesserede os, samt at informere dem om 

visse forhold, de muligvis ikke havde kendskab til i forvejen.  

Vores endelige produkt kan, ved hjælp af denne information, forhåbentligt understøtte 

RUCbar mere i fremtiden og blive til noget de bruger dagligt. Interviewet tog sted på RUC, i 

RUCbar (Bygning 13) d. 20 oktober 2021, og tog lidt over 15 minutter. Transskriptionen af 

interviewet kan findes i bilag 3.5.  

Da formanden blev spurgt ind til hvor mange plastik-kopper de havde brugte/solgte på et år, 

nævnte han den seneste tilgængelige data for hvor mange kopper der blev solgt, hvilket var i 

året 2019:  

“Altså jeg har kigget lidt på tallene. De seneste tal jeg har for et år, det er for 2019 og der 

brugte vi 113.459 kopper af plastik og 15.935 kaffekopper. Så det er en del, ja… Der skal nok 

lidt mere oven i, men det er for vores seneste år, i 2019.”  

Derefter går formanden i dybden med hvor mange kopper de havde havde solgt for dette års 

første semester (2021). 

 
32

 Frederik Gonge Hansen, RUCbars formand. Se bilag 3.5 Transskription af interview med RUCbar 

formand 
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“Ja altså, jeg kiggede på i hvert fald Vores første fest, vi havde det her semester, der brugte 

vi hele dagen, med caféen også, 17.004 kopper på den ene dag. Vi kommer igennem rigtig, 

rigtig mange kopper.” 

På en tilfældig dag, nævnes det også at der i gennemsnit bruges 800 kopper. Frederik Hansen 

fortæller også gentagne gange, at han er klar over hvor mange kopper der bliver solgt til 

arrangementerne. Desuden får vi i interviewet også at vide hvilke slags kopper der bliver 

brugt, samt prisen for disse: 

“Jeg har en kostpris, fra de forskellige kopper vi har i hvert fald. Fordi at en 0.4 kop vi 

serverer øl i, de koster 1 krone og 2 øre pr stykke, og en 0.3 kop, dem vi sælger drinks i, de 

koster 0,93 øre.” 

Vi får her et indblik i, hvilken rækkevidde RUCbar er indenfor, når det kommer til køb at 

kopper. Det er derfor vigtigt at hvis vores produkt skal kunne indføres til anvendelse i 

RUCbar, skal vi kunne finde et alternativ som prismatch´er prisen af de engangskopper de 

anvender. Eller være økonomisk for dem i længere sigt.  

Det er så her at formanden fortæller om deres aftale med Carlsberg: 

“Altså med kopper, der kører vi kun igennem Carlsberg. De har kopperne billigst, og det er 

også dem, vi køber alle vores øl af og sådan noget, så det giver mening. Jeg tror også det 

ligger lidt i vores aftale, at vi skal servere alle deres øl i kopper, og så giver det også mening 

med drinks, i hvert fald til plastik-kopper.” 

Derimod, får RUCbar glas- og papkopper fra andre leverandører, som Lavazza. 

Kaffe serveres for det meste i glaskopper, mens der nogle gange benyttes Red-Bull-

papkopper til drinks. Formanden fortæller at de overvejede at samle de brugte engangs 

plastik-kopper. For derefter at finde på en alternativ løsning, som f. eks. at omsmelte det 

professionelt og derefter støbe det til shots-glas eller kander til baren. En anden ide var at 

videregive plastikken til HUMTEK, så det kan anvendes til prototypefremstilling. Formanden 

nævner også at RUC har dårlige sorteringsmuligheder, så plastik ryger i brændbart. Dog har 

de i RUCbar ikke kendskab til EU-parlamentets nye lov om forbud mod engangsplastik-

service, før vi gjorde dem opmærksomme om det.  
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I RUCbar har man prøvet at diskutere idéen om at erstatte engangsplast med genbrugskopper.  

RUCbar’s udbytter Carlsberg, som forsyner baren med engangsplastik-kopper, har ikke 

tilbudt muligheden af genbrugskopper og derfor har det ikke været realistisk med en 

alternativ løsning til spildet, fortæller formanden i RUCbar. Her tilføjes det dog fra RUCbar’s 

formand, at de gør deres bedste for at skåne miljøet på anden vis. Heraf ved at indsamle 

skrald, både inden- og udenfor baren. Samt vil baren sørge for at plastik-kopperne ikke ligger 

spredt rundt omkring, hvilket også er relevant viden ift. vores projekt, da det overordnede 

tema for gruppens projekt er at mindske spildet af plast med et fokus på RUCbar.  

RUCbar’s formand nævner at der ikke bliver serveret i dåser og flasker i baren grundet 

økonomiske årsager, nemlig pant, og at det ikke er muligt at erstatte dem, med mindre at 

indtjeningen kan forblive det samme.  

Til sidst nævner RUCbar’s formand forskellige potentielle fremtidsløsninger, som kan 

mindske spildet af plast hvilket er projektets egentlige formål. Her nævnes bl.a. 

omsmeltningen af de brugte engangsplastik-kopper, eller at man kan smide plastik-kopperne i 

specielle poser, som så ville blive afleveret tilbage til Carlsberg. Heraf kan firmaet afgøre 

hvad der efterfølgende skal ske med dem. Man kan som det tidligere også er blevet nævnt, 

samarbejde med HUM-TEK. Herved vil processen være at smelte de brugte plastik-kopper 

om til noget andet produktivt ifølge RUCbar’s formand.  

Alt i alt, var det klart for os at RUCbar havde taget en masse hensyn til problemet med 

plastik, og ikke var uvidende omkring hvor meget affald de producerede. Grundet dårligt 

affaldssortering på RUC, har det været svært at holde styr på hvor plastikken reelt set skal 

havne. Her havde de også en motivation for at donere en masse smeltet plastik til HUMTEK, 

så de kunne gøre brug af det. Alle de bæredygtige ruter man kunne tage mht. plastik 

mængden, har RUCbar valgt at gå efter, som erstatning for det store forbrug.  

De havde fundet inspiration i kamarillaen, med deres ide om pant på kopper. Der skal 

selvfølgelig ændres lidt på ideen med systemet omkring pant på kopper, for at motivere 

brugerne (RUC-studerende) til at aflevere kopperne tilbage. Da formanden nævnte at det kan 

blive dyrt, når brugerne vælger ikke at levere kopperne tilbage. Derudover ønskede 

formanden for RUCbar at der var en mulighed for at aflevere plastik-kopperne tilbage til 

Carlsberg, og få pant for det, retur. Det store problem ligger i økonomien, og det var klart for 
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os hvor henne RUCbar lå, når de skulle handle kopper ind. Da pant er den største grund til at 

dåser og flasker ikke serveres, skal et andet alternativ selvfølgelig kunne erstatte det 

nuværende system, således at økonomien, hygiejnen, og brugervenligheden kan bibeholdes, 

hvis ikke, forbedres.  

Spørgeskema til RUC studerende33 

For at kunne få et bedre indblik af brugerne (dem der køber vores produkt i RUCbar) sendte 

vi et spørgeskema ud til de studerende på RUC. På denne måde kunne vi stille de studerende 

spørgsmål, som de kunne svare på anonymt. På denne måde kunne vi ikke få biased svar. 

Spørgeskemaet gik ud på at få så meget information omkring brugerne og omkring deres 

behov, når det kommer til engangs plastik-kopper. 

Ud fra besvarelserne af spørgeskemaet kan vi konkludere, at der er 60% mænd og 40% 

kvinder. Udover det kan vi se at de er i aldrende mellem 18-30 år. Dette vil sige at vores 

målgruppe er næsten lige mellem køn og er mellem 18 og 30 år. Desuden er der 92% af 

besvarelserne der drikker alkohol, hvor kun 8% ikke gør. De fleste af dem der drikker 

alkohol, som er på 37,5% af besvarelserne, er højest sandsynlig for at drikke mellem 10-14 

genstande om måneden. Hvor de generelt hælder mod de højere antal genstande, det vil sige 

over 14 om måneden, end mod de mindre end 10 om måneden. Til de af vores målgruppe der 

har enten overvejet eller ikke overvejet om hvor meget plastik-kopper bliver brugt de 

forskellige steder, er det meget uenige med hínanden, da der er lige mange der har sagt ja til 

det, som dem der har sagt nej til det. Derfor har vi nu muligheden, for at ændre dette til 

overtal af ja i stedet for nej, som vil gøre at folk tænkte mere over deres plastforbrug, som 

også var et af vores mål med projektet. Man kan også se at dem der bruger plastik-kopper kun 

anvender dem, når de enten er til fest eller når det er nødvendigt for dem, hvis slet ikke. For 

at løse dette problem spurgte vi dem om de vil anvende, hvis muligt, en anden løsning på 

plastik-kopperne de brugte, hvor 92% af dem svarede ja. Siden vi spurgte de studerende på 

RUC, og skulle sælge vores produkt til RUCbar, spurgte vi om hvor meget de studerende tog 

på RUCbar på en måned. Svaret var sådan at størstedelen, 48%, svarede at de tog derned 

mellem 2-3 gange på en måned. Efter spurgte vi om hvor mange genstande de drak i 

gennemsnit når de var dernede, hvor størstedelen, 44%, svarede mellem 2-3 genstande, hvor 

 
33

Se bilag 3.6: Spørgsmål til studerende 1  
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12% ikke drak, 12% drak 1 genstand, hvor resten drak mere end 3 genstande. Dette vil sige at 

der bliver brugt flere kopper end der er kunder, hvor dette vil vise at det er nødvendigt at 

ændre selve koppen de bruger til noget der er bæredygtigt. Desuden er designet på koppen og 

ergonomien vigtigt for salget af genstande og koppen generelt. Derfor spurgte vi også de 

studerende om hvad de eventuelt vil have på den og hvad de associerede med RUC. De fleste 

havde ingen specifik mening om hvad der skulle på den, hvor de fleste skrev enten RUC logo 

eller RUCbar logo. Andre skrev også enhjørninger, sommerfugle, flammer, RUC mascot. 

elgen eller bygninger. Dette er fordi de studerende vil gerne have noget der mindede om 

RUCbar og RUC. For at understøtte den eventuelle løsning af plastik-kopperne, spurgte vi 

om hvad problemerne var med de nuværende kopper, hvor de fleste svarede at de hurtigt gik i 

stykker og at de kopper var generelt i deres øjne et problem for miljøet. Derfor forklare nogle 

af besvarelserne også i spørgeskemaet at de gerne vil have noget mere stabilt og miljøvenligt. 

Til sidst spurgte vi om de vil genanvende koppen og aflevere den tilbage til baren, hvor de 

fleste, 68%, svarede at de gerne vil og synes godt om ideen, hvor 28% svarede at det ikke 

påvirkede dem. Dette konkluderes dermed til at de fleste går op i hvad de bruger at kopper og 

at de tænker på miljøet, designet og ergonomien af koppen og at vi er en del af vores 

målgruppe. Dette gør at vi har det nemmere at relatere til vores målgruppe og dermed kan 

skabe en bedre forståelse af den.  

Farveteori 

Farver spiller en stor rolle i hverdagen. Farver har evnen til at påvirke følelser og humør. Den 

måde mennesker ser farver på kan endda være påvirket af personlige grunde. Farvernes 

betydning kan have noget at gøre med ens fortid, erfaringer og kultur. F.eks. mens den hvide 

farve bliver brugt i mange vestlige lande til at repræsentere renhed og uskyld, hvor den bliver 

i de østeuropæiske lande, som et symbol på sorg. Hver enkelte farve påvirker et individ 

forskelligt, dog er der mange ting der bliver påvirket på samme måde. På denne måde kan de 

forskellige farver, få nogle betegnelser, som de fleste kan genkende, når de ser den bestemte 

farve. F.eks. når man ser farven rød, får man typisk følelserne af spænding, energi, lidenskab, 

begær, hastighed, styrke, kraft, varme, kærlighed, aggression, fare, brand, blod, krig, vold, 
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intensitet, fest, held, stop, jul eller valentinsdag. Det samme gælder for alle de andre farver. 

Dette kan ses nedenunder med eksempler på følelser:34 

Brun: Jorden, ildsted, hjem, udendørs, pålidelighed, komfort, udholdenhed, stabilitet, 

enkelhed, komfort, træer, natur og efterår. 

Orange: Energi, balance, varme, begejstring, vitalitet, ekspansion, flamboyant, efterår og 

halloween. 

Gul: Glæde, lykke, optimisme, idealisme, fantasi, håb, sol, sommer, guld, filosofi, uærlighed, 

fejhed, forræderi, jalousi, bedrag, sygdom, fare og advarsel. 

Grøn: Natur, miljø, sundhed, held og lykke, fornyelse, ungdom, livskraft, forår, generøsitet, 

frugtbarhed, jalousi, uerfarenhed, misundelse, start og jul. 

Blå: Fred, ro stabilitet, harmoni, sammenhold, tillid, sandhed, selvsikkerhed, konservatisme, 

sikkerhed, renlighed, orden, loyalitet, himmel, vand, kulde, teknologi, depression, 

udødelighed, maskulinitet og beskyttelse. 

Lilla: Royalitet, adelighed, spiritualitet, ceremoni, mystik, transformation, visdom og 

oplysnin. 

Grå: Sikkerhed, pålidelighed, intelligens, melankoli, beskedenhed, værdighed, modenhed, 

soliditet, funktionalitet, alderdom og sorg. 

Sort: Kraft, sofistikeret, formalitet, elegance, rigdom, mystik, frygt, ondskab, anonymitet, 

ulykke, dybde, stil, trist, anger, vrede, underjordisk, teknisk, sorg og død. 

Hvid: Ærbødighed, jomfruelighed, intethed, renlighed, ro, ydmyghed, præcision, uskyld, 

ungdom, fødsel, vinter, sne, godhed, ægteskab, kold, klinisk og sterilitet. 

 
34

Farvernes betydning - Lær om farver og farvesymbolik, artikel 22. November - 2021, 

https://www.farvernesbetydning.dk/  

https://www.farvernesbetydning.dk/
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Farvemetoder 

Monochromatic 

Monokromatiske farver er alle farverne i en enkelt farvetone. 

Monokromatiske farveskemaer er afledt af en enkel basis 

farvetone og udvides ved hjælp af dets nuancer, toner og farver. 

På denne måde opnår man farverne ved at tilsætte hvid,  hvor 

nuancer og toner opnås ved at tilføje en mørkere farve, som 

f.eks. grå og sort. 

Analogous 

Analoge farver er grupper på tre farver, der er ved siden af 

hinanden på farvehjulet og er en tertiær. Rød, orange og 

rød/orange er eksempler på dette. Udtrykket analog henviser 

til at have analogi eller svarer til noget særligt. Et analogt 

farveskema skabet et rigt, monokromatisk look.   

Complementary 

Komplementære farver er par af farver, der, når de kombineres 

eller blandes, annullere hinanden ved at producere en gråtone 

farver som hvid og sort. Når de placeres ved siden af hinanden, 

skaber de den stærkeste kontrast for de to farver. Dette vil sige 

for at finde komplementære farver skal man kigge på to 

forskellige sider af farvehjulet. 
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Triadic 

Et triadisk farveskema er enhver farvepalet lavet af tre farver, 

der er lige adskilte på farvehjulet. For f.eks. blå, gul og rød. 

Typisk vil en farve fungere som den dominerende farve, hvor 

de to andre fungere som accenter.  

Tetradic 

Et tetraedrisk farveskema, er en fremragende variant af tvillinge 

farveskemaet, med lige stor afstand mellem farverne. Alle fire 

farver er fordelt jævnt rundt om farvehjulet, hvilket resulterer i, 

at der ikke er nogen klar dominans af én farve. 

Pant System  

Pantsystemet er politisk reguleret i en bekendtgørelse til miljøbeskyttelsesloven. I denne 

bekendtgørelse specificeres der hvilke drikkevarer og emballager, producenter skal sætte pant 

på. Den fortæller også hvem der skal tage imod panten. Pantsystemet er bygget op til at blive 

en non-profit cirkulær økonomisk drevet virksomhed. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, 

som fører tilsyn med Dansk Retursystem og har givet dem eneret på pantsystemet i en 

periode på 3 år ad gangen. Pant-værdien på enkelte flasker og dåser kan ses på det lille 

pantmærke, typisk placeret ved stregkoden. Man kan altid kende pantmærket på de 5 prikker 

under 2 pile der danner en cirkel omkring emballagens pantsats. Pant-værdien er opdelt i 3 

kategorier: 

● Pant A = 1 krone. (Glasflasker og dåser under 1 liter.) 

● Pant B = 1.5 krone. (Plastflasker under 1 liter) 

● Pant C = 3 kroner. (Alle flasker og dåser med 1-20 liter)35  

 
35

Pantmærker og -satser - artikel 16. dec. 2021 https://danskretursystem.dk/om-pant/pantmaerker-og-pantsatser/  

https://danskretursystem.dk/om-pant/pantmaerker-og-pantsatser/
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36                                                

A = Aluminium  G = Glas           S = Stål  P = Plastik 

Historien om pant37 

Retursystemet fungerer godt i Danmark, og i 2019 kom 92% af alle købte flasker og dåser 

retur igen. Pantsystemet, som vi kender det, har eksisteret siden 2002. Det var der 

indsamlingen af emballage med pantmærke startede. Pant som et begreb, blev introduceret i 

slutningen af 1800-tallet af nogle mejerier på deres mælkeflasker. Pantsystemet går helt 

tilbage til 1922, hvor danske bryggerier indgik i en frivillig aftale om, at benytte den samme 

slags flaske. Flasken blev dog udskiftet i 1949 med en ny 33 cl flaske der var bedre egnet til 

genbrug. Brugen af pant var begge gange på grund af verdenskrige, det gjorde at der var stor 

mangel på ressourcer, så panten skulle sikre at emballagen kom retur igen. Dansk retursystem 

blev stiftet i 2002, og i 2002 kom der frit emballage valg i Danmark. Det gjorde at 

producenterne selv kunne vælge, om de ville bruge glas, plastik eller aluminium. Der har 

siden den 1. juli 2019 været pant på juice, smoothies, saft og most, dog med undtagelse af 

mælkebaseret produkter. Det er næsten 100 år siden, at pant blev introduceret i Danmark. Det 

har gjort at pant kunne blive til en del af den danske kultur. Efter flere generationer, så er pant 

blevet normaliseret. I reklamer bliver der brugt kendte danskere til at give budskabet om pant, 

dermed skabes der en relation til det med at pante. 

Produktudvikling 

Under produktudviklingsfasen, fokuseres der på produktets endelige design og funktioner. 

Designets detaljer er udarbejdet fra den tekniske viden og den erfaring fundet under research.  

 
36

 Pantmærker og -satser - billede 16. dec. 2021 https://danskretursystem.dk/om-pant/pantmaerker-og-

pantsatser/  
37

Har du spørgsmål om pant? - Q & A 16. dec. 2021 https://danskretursystem.dk/om-pant/har-du-spoergsmaal-

om-pant/  

https://danskretursystem.dk/om-pant/pantmaerker-og-pantsatser/
https://danskretursystem.dk/om-pant/pantmaerker-og-pantsatser/
https://danskretursystem.dk/om-pant/har-du-spoergsmaal-om-pant/
https://danskretursystem.dk/om-pant/har-du-spoergsmaal-om-pant/
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Farvepalet 

Vi startede med at udvælge farvepaletter ud fra farveteorien undersøgt under Teknisk Viden:  

38 

Ved at bruge et digital program, Sketchbook, kunne vi skabe nogle modeller af kopperne med 

farverne udvalgt.  

 

 Se Bilag 1.2: Skitser af produkter,  for større illustrationer af kopperne 

“Bæredygtig/genanvendelig”-illustration 

Derefter fremstillede vi nogle forskellige forslag til tegninger, som informerer at kopperne er 

bæredygtige/genanvendelige. Disse er inspireret af eksisterende eksempler på illustrationer 

der informerer om genanvendelighed og bæredygtighed. Farverne på disse illustrationerne er 

kun eksempler og bliver skiftet ud til den udvalgte farvepalet senere i processen. 

 
38

Coolors Generator - Billeder af farvepaletter - 16. dec. 2021 https://coolors.co/   

https://coolors.co/
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Farverne under denne fase er ligegyldige og er kun valgt som eksempler. Farverne anvendt på 

den udvalgte illustration afhænger af den farvepalet som ender med at blive valgt fra 

tidligere. 

Bilag 1.3: Designforslag til produktudviklingsfasen 
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Vi har valgt at lave en dataindsamling39 for at kunne determinere en farvepalet og 

“bæredygtig/genanvendelig” illustration. Ved at lave en spørgeskemaundersøgelse og et 

fysisk interview på RUCbar, kunne vi konkludere at størstedelen af målgruppen var størst fan 

af den blå kop og den grønne kop, derudover er de mest til Skildpadde-

bæredygtig/genanvendelige logo, som kan ses herunder.40 

 

Disse bliver de endelige valg af design til produktforslaget, som nu kan fremstilles under 

produktfremstilling fasen. 

Endeligt produktbeskrivelse 

Herunder ses den definitive beskrivelse der beskriver alle detaljer af produktforslaget og 

illustrationer der visualiserer dette.  

Koppen: 

Produktet fungere som genanvendeligt plastik-kop anvendt i baren på RUCbar. Koppen er 

fremstillet af genbrugsplast, som er et hårdt materiale der kan udholde rengøring og 

genanvendelse, indtil produktet enten er udvisket eller har andet defekt. Koppens form består 

af (fra top til bund): En afrundet kant, som gør det behageligt at drikke fra og gør det 

nemmere at hælde væske fra koppen uden at væsken løber ned af siden. Koppens form har en 

 
39

Se bilag 3.8: Spørgsmål til studerende 2 
40

Se bilag 3.9: Svar på survey 2 
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udformning, som hjælper med at holde koppen, så den ikke 

glider ud af hånden, hvor den også bliver mere stabil og oven 

i det kan stables.41 

Se bilag 1.6:Illustrationer af det endelig produktforslag  

Vi tager udgangspunkt i de engangs plastik-kopper RUCbar 

anvender til hverdag, hvor illustrationerne af engangs plastik-

koppernes mål kan findes under “Teknisk Viden”, “RUCbar”. 

Vi anvender nogle af målene fra engangs kopperne, i vores 

endelige projektforslag, med nogle ændringer, som for 

eksempel den øverste kant anvendt på de tidligere kopper, 

ikke er med videre. Højde og bredde, bundareal og topareal 

anvendes i vores produktforslag og bliver en generel element 

under produktudviklingen. Bunden på koppen består af et hævet bund og en kant omkring på 

5 mm. højde til bunden af koppen. Koppernes top ender ikke med at have en ekstra 

udformning.  

 

Derudover er højden fra bunden til den første udformning 68 mm på begge kopper, som er 

lidt højere op end de engangskopper. Dette er på grund af designet og logoet som skal printes 

på koppen er aflangt og ser bedre ud på en kortere overflade. 

I bunden af koppen er en fordybning, ligesom på dåser der hjælper med at stabilisere koppen, 

når den står på en overflade. Hvis koppen var flad i stedet, ville den have nemt ved at vælte, 

derudover skabes der en overfladespænding mellem den våde overflade og bunden af 

koppen.42 Koppen har som sagt en indre “lomme” med luft der sikrer at vakuum effekten er 

mindre mellem kopperne når de stables/trækkes fra hinanden.  

 
41

Brugt som baggrund til illustration af produkt. https://www.freepik.com/premium-photo/abstract-bokeh-blur-

nigh-restaurant-background_3642009.htm 16. dec. 2021 
42

 Mads Enevoldsen, Partner hos LimePack, Se bilag 3.3: Svar fra LimePack - https://www.limepack.dk/  

https://www.freepik.com/premium-photo/abstract-bokeh-blur-nigh-restaurant-background_3642009.htm
https://www.freepik.com/premium-photo/abstract-bokeh-blur-nigh-restaurant-background_3642009.htm
https://www.limepack.dk/
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RUCbar logoet er det originale, som anvendes på andre reklamationer hos dem. Dette logo er 

placeret på den første udformning omringet af 3 bånd der går rundt om udformningen. Udfra 

dataindsamlingen kan vi se at de udvalgte farver til båndene er blå og grøn.  

Derudover har koppen en lille tegning i bunden koppen, som 

informerer at koppen er genanvendelig og ikke er skrald, og 

“nudger” bruger til at aflevere koppen tilbage til RUCbar 

eller beholde den selv. Farverne afhænger af båndene på 

koppen, og består af en lille skildpadde med en hånd under 

der hentyder til at tage sig af disse. Og omringet af teksten 

“Reduce, Reuse, Recycle - Return me!” 

Denne kop kan også anvendes til andre ting, som f.eks. beholder til 

drikkevarer, druk spil hvor kopperne anvendes i spillet (hvor 

stabiliteten af koppen også er en vigtig aspekt for igen at skubbe bruger 

til at anvende disse kopper i stedet for engangs plastik-kopper). 

Som et generelt aspekt for produktet kommer koppen til at have en 

halvgennemsigtig udseende, da plast materialet anvendt i produktionen 

ikke kan være 100 % gennemsigtigt. Det er besværligt at skabe 100 % 

gennemsigtige kopper af genanvendeligt plastik, da materialet ikke kan være helt rent uden 

andre slags plastmaterialer blandet i for at forstærke kopperne.43 

Implementering: 

Udover koppens design, har vi arbejdet på at finde den bedste måde, koppen kan 

implementeres på. Dette gøres ved at hver drink betales der et ekstra gebyr, som man kan få 

igen efter man har afleveret sin kop. Meningen med dette, er at brugeren skal belønnes for at 

aflevere koppen tilbage efter brug og anse koppen som værende mere end bare til 

engangsbrug.  

Scenarier som kan ske: 

 
43

 Billede fra Greencups 40 cl - https://greencups.dk/wp-content/uploads/2021/09/Greencups40-07.jpg 

https://greencups.dk/wp-content/uploads/2021/09/Greencups40-07.jpg
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- Brugerne ønsker en ny drink, og dermed afleverer koppen tilbage, hvor betalingen 

sker, når disse afleverer deres sidste kop. Brugerne vælger at aflevere kopperne 

tilbage og får pengene tilbage. Derved går beløbet ud med sig selv. 

- Brugerne efterlader koppen/kopperne og kan derefter indsamles af andre der ønsker at 

tjene pengene eller indsamlet af RUCbar efter lukketid. Derved kan RUCbar tjene på 

gebyret hvis brugerne efterlader koppen efter brug. 

- Brugerne vælger at tage koppen med hjem og dermed ejer koppen, da de betalte for 

den og RUCbar kan bruge gebyr pengene til at købe en ny kop. 

Da vores kop er designet til at kunne vaskes og bruges flere gange, så er der også mere 

plastik i vores kop, hvilket gør det vigtigere at få dem indsamlet igen. Da kopperne ville yde 

en større miljøbelastning hvis smidt i naturen, så er det vigtigt at viljen fra forbrugeren er der, 

og den kan forstørres ved øget værdi for panten.  

DesignRationale 

Herunder læses gruppens DR, som er vores begrundelse til valg af design og den nuværende 

stilling vi har for vores produkt. 

Fra Storyboardet kan vi vurdere at produktets design skal bestå af hård plast lavet af 

genbrugsmaterialer og kunne genbruges derefter. Dette er fordi det hårde materiale er 

langtidsholdbart og sikrer et langt livscyklus. Derudover har den hårde plast denne egenskab 

at den kan udholde at blive vasket ved høje temperaturer, og almindelig brug. Vi sikrer også 

at brugere ikke forveksler produktet som værende skrald, og dermed ikke smide det ud og 

aflevere det i stedet. 

Produktet skal kunne bruges af alle og derfor antager vi at et minimal design, som stadig 

refererer til RUC og deres bar kan sikre at alle anvender produktet og ikke føler sig utilpas 

ved anvendelse.  

Det skal selvfølgelig være RUC-relateret for at sikre at brugere afleverer kopperne tilbage til 

skolen eller baren. Derudover er det simpelt reklame for skolen og baren, hvor det kan øge 

antal kunder til baren.  
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Designet på koppen skal være attraktivt og sjovt for at skabe interaktioner mellem brugere. 

Derudover kan det skabe en samlings-kultur, hvor brugerne samler på kopper med RUC 

relateret elementer og derved sikre at kopperne ikke er engangs plastik service. På denne 

måde kan det også anvendes i almindelige husholdninger. 

Kopperne skal være gennemsigtige, så det er nemt at anskue hvad indholdet er. Det skal også 

kunne bruges til alt alkohol og sodavand, som baren sælger. Det er en tendens at kopper og 

glas til øl og drinks er gennemsigtige, derfor vil vi sikre os at brugere anser det som normalt.  

Ved at indføre pant ved aflevering af kopperne, kan man øge statistikkerne for at brugere 

afleverer kopperne tilbage til baren, så de kan vaskes og genbruges. På denne måde kan det 

mindske eller stoppe alt engangs plastikkrus. Pantet kan være 5 kr., som man betaler, når man 

køber en genstand, hvor man får 5 kr. tilbage ved aflevering.  
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Vurdering 

Produktet fungere som genanvendeligt plastik-kop anvendt i baren på RUCbar. Udover 

koppen, skal koppen implementeres på den bedste måde. Dette gøres ved at ved hver drink 

betales der et ekstra gebyr, som man kan få igen efter man har afleveret sin kop.  

Vi vurderer at en fysisk prototype af produktet kunne give en bedre forståelse og følelse af 

koppen. Dette ville også kunne give mulighed for at gennemskue “fejl” eller problemer der 

kun viser sig ved at det blev formet på en 3D overflade.  

Ud fra resultaterne indsamlet under spørgeskemaet kan vi se over 65 % af brugerne faktisk 

har en interesse i at aflevere kopperne tilbage til baren efter brug, hvor 28 % siger de ikke 

påvirker dem. Dette er et positivt resultat da dette kan understøtte vores ønske om at 

genbrugskopperne bliver afleveret og derved skaber en bæredygtig cyklus.   

Derudover svarer 92 % af brugerne “ja” til udskiftningen af den nuværende engangs plastik-

kop til et bedre alternativ. Hvilket er et optimalt resultat som vi kunne arbejde videre med.  

I forhold til pant “systemet” er der forskellige aspekter, som kunne være alternativer, da det 

er et faktum: at brugerne kan være påvirket af alkohol og derved “glemme” eller er ligeglade 

med at aflevere koppen tilbage til baren. Derved skal det gøres mere tydeligt, at man 

“nudger” brugernes underbevidsthed til at ændre adfærd. Koppens endelige design er 

fokuseret udfra den “ikke- alkoholiseret” bruger, derved er designet og “nudgingen” minimal. 

Den bæredygtige illustration er meget lille og ikke synlig nok. Hvilket kunne gøres større og 

mere øjenfangene.  

RUCbar er placeret på RUC´s campus, hvilket er fyldt med skraldespande, som ikke 

indikerer at kopperne skal afleveres tilbage i baren eller at kopperne ikke skal smides ud. 

Derfor er chancen for at brugerne smider den ud i samme skraldespand, som skrald, høj og vil 

derfor modstride formålet med at skabe et genanvendeligt cyklus.  

Implementeringen har også dens positive og negative konsekvenser. I en korrespondance med 

Tivoli Kenneth Holm, nævner han at de kun får ca 80% deres genanvendelige kopper tilbage.   
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“Der er et svind på 20 % det er både affald og souvenirs umiddelbart tænker jeg ca. 75.000 

som souvenirs.”44  

Hvis brugerne afleverer kopperne tilbage 100 % af tiden (hvilket er usandsynligt ud fra 

Tivoli), ville RUCbar have mindst mulige økonomiske konsekvenser.  

En anden mulig grund til mindre salg af kopper, kunne være den eventuelle pris af 

kopperne/drinksene eller lign, da de unge har et bestemt budget når de bor ude/hjemmefra 

og/eller derhjemme. Derfor kunne dette også være et problem der kunne forekomme. Der er 

også mange der forholder sig billigt, ved enten at samle pant, have job ved siden af eller ved 

andre metoder. Derfor er prisen vigtig at have styr på, da det kan påvirke brugerne af 

produktet. 

Hvis kopperne afleveres samme sted, som hvor baren sælger og uddeler drikkevarer, kan det 

skabe kø og baren kan have problemer med at miste effektivitet. Det kan tage længere tid at 

følge med køen og dermed ville RUCbar være nødt til at øge antallet af frivillige i baren. Et 

alternativ kunne være, en stand med en frivillig, der står for at modtage kopper og give pant 

tilbage til brugerne. Eller en stand med kasser, der tydeligt informerer brugerne om at 

aflevere kopperne tilbage i kassen.  

Manglen på dataindsamling omkring brugernes mening om hvad de syntes om det endelige 

produktdesign, gør det svært at vurdere, de endelige valg og fravalg for produktet. Det 

afhænger af dem om produktet og dens formål bliver udført optimalt. Hvis de i sidste ende 

ikke synes om designet eller ikke får lysten til at aflevere kopperne tilbage, er det vigtigt at 

finde ud af et alternativ der behager dem. 

Man kunne også skabe en fokusgruppe, hvor man afprøver produktet i reelle scenarier. Der 

kan man udarbejde om målgruppens modtagelse af produktet, deres mening, deres 

konstruktive feedback som i sidste ende kan hjælpe med at skabe et bedre produkt. 

 
44

 Se bilag 3.11: Svar fra Tivoli  
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Forbedringsforslag 

Nu hvor produktets endelige design er blevet udarbejdet, er det vigtigt at huske at et produkt 

aldrig stopper med at udvikle sig til det bedre. En dataindsamling i form af interviews, 

spørgeskema eller fokusgrupper, kunne hjælpe projektet med at få interessenternes mening. 

Den “bæredygtig” illustration i bunden af koppen er ikke tydelig nok og kunne forstørres for 

at øge opmærksomheden omkring det at kopperne er genanvendelige og afleveres tilbage til 

baren. Et alternativ kunne være et mere “flashy” illustration der fyldte hele vejen rundt om 

koppen. Derudover kunne det være en optimal løsning at skabe plakater der informerer på en 

sjov måde, at man skal aflevere kopperne tilbage. Det er også vigtigt at man reklamerer med 

det; som ved at informere det på RUCbars sociale medier, og ved udskænkning af 

drikkevarer. 

Koppens design er simpelt. Det kunne være en forbedring at skabe illustrationer af elementer 

fra RUC og dens kultur; som svanen (en tradition), kvadratroden (indgangs bygningen), 

kamelen (en statue ved absalon) eller bæltedyret (en statue inde på RUC campus). Disse 

kunne hjælpe med at reklamere for RUC og kunne øge brugernes lyst til at samle på 

kopperne. Hvis brugerne synes om designet kunne man skabe en kollektion af kopper, som 

man kan samle på og genanvendes af brugerne i deres egen husstand. Derudover skaber det 

interaktion mellem brugerne at designet er relateret til RUC og er behageligt at se på, derved 

skabe snak om produktet.   

En anden måde at lave et “pantsystem” kunne være at indføre en form af nudging. 

Pantsystemer fungerer meget ofte ved brugen af nudging der starter ved købet af koppen eller 

flasken. Det typiske pantsystem vil så indeholde en pris på koppen, som man så får tilbage 

ved at aflevere koppen. Der er også nogle steder hvor man betaler ekstra for koppen, men 

beholder den så resten af aftenen. Man får ikke penge tilbage for koppen ved at aflevere den.  

Man kan også gøre det uden at have en form for pant, hvor man betaler for koppen. Dette kan 

gøres ved at have små kasser eller poser der er lavet til kopperne. En kop station af en sort 

som samler panten efter folk er færdig med at drikke af koppen. Denne metode fungerer ved 

at give brugerne følelsen af at aflevere koppen når de er færdige, da de ikke har betalt for 

koppen, men kun for drikken.  
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Dette vil gøre så at alle brugte kopper samles nogenlunde samme sted og kan samles sammen 

i en masse.  

Konklusion 

Gennem dette projekt, “Reduktion af plastik-kopper på RUCbar”, sætter gruppen sig ind for 

at designe et løsningsforslag, som bedst muligt opnår de opstillet krav. Disse er opstillet ved 

at indsamle data gennem interviews, spørgeskemaer og analyser af f. eks. kunde og bruger.  

Hvor problemstillingen lyder sådan: 

Hvordan kan vi erstatte plastik engangskrus på RUCbar, og implementere brugen af 

løsningen bedst muligt? 

Derudover har vi disse underordnet arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan kan vi designe en bæredygtig løsningsforslag der kan erstatte plastik 

engangskrus på RUCbar, mht. EU's nye lovgivning der forbyder brugen af plastik 

engangsservice? 

Vi brugte den data indsamlet i interviews med brugerne og kunderne og derfra få nogle 

definitive krav, som vi anvendte i produktionen af produktet. Nogle af de spørgsmål stillet 

hos brugere (RUCbar kunder) er design relateret i forhold til hvad de forestillede sig at se på 

kopperne og hvad de associerede med RUC campus og RUCbar. 

Derudover undersøgte vi eksisterende forslag til materialebrug, som de firmaer og 

associationer der arbejder med at tilbyde alternative løsninger til firmaer, skoler, fest m.m.´s 

engangs plastikkrus. Vi fandt, ved hjælp af de firmaer, de bedste forslag til “grundformen” af 

koppen.  

Selve designet der skal være på kopperne lavede vi ud fra den tekniske viden vi opnåede i 

projektet (skrevet om tidligere) og de krav vi opsatte udarbejdet igennem projektet.  



Semesterprojekt 1: Reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar    Gruppenavn: V2124786859 

RUC HUMTEK (Humanistisk Teknologisk Bachelor)    Efterår 2021 

74 

2. Hvilke bæredygtige materialer er bedst at anvende i forhold til pris og holdbarhed, og 

samtidig tilfredsstille både kunden (RUCbar) og brugerne (eleverne)´s produkt- og 

anvendelseskrav?  

Da vi havde begyndt at få ideer til selve designet af koppen manglede vi bare at snakke 

omkring materiale. Vores fokus siden starten af projektet var at lave en bæredygtig og 

miljøvenlig kop. Vi kiggede på de mest brugte plastiktyper og blev enige om at bruge PP-

plast (polypropylen). Denne type plast er meget populær og meget nem at arbejde med. Den 

kan vaskes og tørres efter brug, og det vil sige at koppen kan genbruges efter brug. I forhold 

til pris og hvilken metode/materiale der er billigst, afhænger det af mange faktorer og derfor 

er det de store firmaer der bestemmer hvad der er billigst at anvende i processen. Men de 

fleste vurderer at PP plast er en af de meste brugte og billigste materiale at anvende.  

3. Hvordan kan vi sørge for at folk ikke smider kopperne væk og vælger i stedet for at 

aflevere dem tilbage?  

Under projektet har vi udviklet en bæredygtig illustration, som kan ses under endeligt 

produktbeskrivelse, der behager brugerne og informerer dem om at aflevere kopperne tilbage 

til baren. Derudover er det underordnet at RUCbar skal stå for at informere deres kunder 

bedst muligt om genanvendeligheden og at kopperne ikke er skrald. Koppens materiale er 

også udvalgt på grund af dens tykkelse hvilket vi vores hypotese er har en virkning på 

brugerne og deres opfattelse af koppen, som ikke værende skrald. 

4. Hvilken metoder af indsamling af data kan være relevant for at opnå optimale 

produktkrav til løsningsforslaget?  

Segmenteringsanalyse 

Vi undersøger og definerer vores interessenter, ved at opdele kunde fra bruger. Dette giver en 

bedre forståelse for målgruppen og deres forventninger fra projektets produkt. Derudover 

hjælper det projektet med at få opstillet nogle krav for produktet. 

Interviews med formanden af RUCbar 
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Interview med Formanden for RUCbar er en kvalitativ dataindsamling der giver os en 

“insight” i kundens forventninger, forslag og meninger omkring projektets mål og krav. Vi 

har stillet spørgsmål indtil deres erfaringer og forventninger for produktet. 

Spørgeskema hos RUCbar kunder 

Spørgeskemaet er en kvantitativ dataindsamling, hvor man kan få et overblik over 

målgruppens indflydelser og forventninger, forslag og meninger omkring projektets mål og 

krav. Igennem projektet lavede vi to spørgeskemaer, som begge havde fokus på brugerne. Det 

ene blev brugt til at indsamle informationer, erfaring, meninger og forventninger omkring 

emnets problemstilling og hvilke designmæssige elementer kunne de tænke sig at se på 

kopperne. Det andet blev brugt til at få specifikke meningsmålinger af udarbejdede 

designforslag til det endelige produkt, hvor vi spurgte ind til deres præferencer for farver, 

design og illustrationer, som senere kunne hjælpe os med at komme frem til et definitivt 

design. 

Korrespondenser med LimePack 

Vi lavede også en dataindsamling i form af en korrespondance med firmaet LimePack, hvor 

vi spurgte ind til tekniske spørgsmål omkring kopper, genanvendelige plastik-kopper og deres 

erfaring med emnet. Den information indsamlet brugte vi under projektets teknisk viden, og 

senere i vores vurdering. 

Korrespondenser med Tivoli  

Vi kontaktede også Tivoli i en skriftlig mail, omkring deres aktuelle anvendelse og erfaring 

med deres genbrugs plastik-kopper,omkring deres positive og negative konsekvenser, 

fremtidige forbedringer m.m, i vores endelige overvejelser og vurdering om forbedringer. 

Konklusion af arbejdsmåde 

“Reduktion af engangs plastik-kopper på RUCbar” er gruppens første HUMTEK 

semesterprojekt. Ingen af os kendte hinanden inden vi startede med at arbejde sammen. 

Derfor valgte vi at bruge et par forskellige metoder for at lære hinandens personlighed, men 

også arbejdstilgang og arbejdsmorale at kende.  
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Der har været flere problemer gennem projektets gang, som metoder der ikke passede til 

projektet, eller problemer som har gjort at vores arbejde var langsommere og mindre 

fokuseret. En af de store problemer der er forekommet i gruppen, har været mangel på 

kommunikation og mangel på enighed gennem projektet, da gruppemedlemmerne havde 

forskellige prioriteringer. En måde at stoppe det, eller forhindre det kunne være en form for 

kontrakt med enighed om prioritering, kommunikation og tidsplan. Ved at have de tre sorteret 

ud og fokuseret på, kan gruppen have færre konflikter og dermed arbejde mere flydende. 

Det næste projekt kommer til at være nemmere end dette semesterprojekt, da mange af de 

store problemer er blevet realiseret og udredt. Oven i det har vi også fundet ud af, individets 

arbejdsmorale og hvor gruppedynamikken ligger henne og hvor den eventuelt kunne være. 

Dette øger chancen for at have et vellykket andet semesterprojekt. 

Konklusion på proces 

Vi startede projektet med at definere projektbeskrivelsen igennem en problemfelt fase. Efter 

at have fastlagt projektbeskrivelsen kunne vi begynde på problemformulering fasen. For at 

igangsætte fasen og for at få det bedst mulige resultat til videreudvikling af 

projektet, anvendte vi metoder som Problemkort, associationsteknik, brainstorm og mindmap 

til problemudvikling i forbindelse med problemstillingen og brugte pålidelige kilder som 

belæg. På denne måde lå problemstillingen og de underordnede arbejdsspørgsmål, vej til 

segmenteringsanalysen.  

Vi anvendte metoder til at analysere vores segmenterings gruppe, dette vil sige alle de 

relevante interessenter som har indflydelse på vores produktforslag. I teknologi, såvel som på 

det rigtige marked, er det et mål at kende til sin interessenter. Målgruppen kan bestemmes 

ved hjælp af forskellige metoder. Målgruppeanalysen hjælper med at definere behov og 

forventninger hos interessenterne. Målgruppen deles op i kunde og bruger, for at sikre begge 

interessenters krav bliver defineret. Dette gøres fordi det er med til at skabe det optimale 

produkt forslag. Herunder fik vi undersøgt og beskrevet produktets kunder; bestående af 

RUCbars formand og frivillige der har en forbindelse med vores produkt. Og produktets 

bruger; bestående af RUCbar´s kunder/besøgende som skal i sidste ende anvende produktet. 

Kravspecifikations fasen var det næste skridt. Vi fik defineret disse og beskrevet dem i dybde 

for at være sikker på at alle forstår disse. Kravene gør det nemmere at komme frem til et godt 
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løsningsforslag. Derudover er kravspecifikationer en måde at formidle hvilke designmæssige 

og tekniske krav, der skal til for at produktet passer til den valgte målgruppe. Dette kan gøres 

på flere måder med flere forskellige metoder som f. eks. “Hvordan kan vi…?”-metoden, som 

blev anvendt i dette projekt. Efter fandt vi sammenhæng og skabte dynamiske krav. På denne 

måde var alle gruppemedlemmerne enige om kravene til projektet.  

Derefter kunne inspirationsøgningen laves med en ord association, i idegenereringsfasen for 

at gøre kravene for design/funktion mere tydelige. Efter segmenteringsanalysen og de fundne 

specificeret krav, laves en inspirationssøgning, hvor der indsamles billeder af Associationer 

til de opstillet krav. Billederen kan være objekter, meninger, stemninger eller af handlinger. 

Illustrationerne skal være relevante for oplægget, problemstillingen eller kravene.  

Andre metoder blev også anvendt som moodboard og storyboard som alle hjælper med at 

definere endnu mere projektets formål og forventninger.   

Derefter lavede vi skitser og ideer som vi tog med videre i en vurdering, for at finde den 

bedste ide. Dette blev gjort ved at anvende en kravmatrix der hjælper med at vurdere ideerne 

udfra de opstillet krav fra tidligere. Den udvalgte ide videreudvikles og defineres under 

produktforslag. Denne proces kan anvendes flere gange under designfasen og hjælper med at 

komme frem til det endelige produkt. 

Når man arbejder med et projekt, er det vigtigt at undersøge og forstå den baggrundsviden 

som er relevant at lære om, for at kunne fremstille et optimalt produkt. I dette projekt 

arbejdede vi med fremstillingen af plastik-kopper, udskiftningen af engangs plastik-kopper 

med genanvendelige plastik-kopper og brugervenlighed. I dette afsnit beskrives alt den 

relevante viden vi i projektet har undersøgt for at forstå og kunne vurdere valg og fravalg 

igennem projektets proces. Derunder lavede vi også en dataindsamling i form af interview, 

korrespondenser og spørgeskemaer. Disse gav os et indblik hos RUCbar og deres erfaring og 

mening omkring emnet og problemet. Derudover skrev vi til LimePack for at forstå 

fremstillingen og de specifikke elementer ved kopper, og Tivoli for at få noget mere 

information omkring deres genanvendelige kopper som de anvender i deres park.  

Vi lavede som sagt også nogle spørgeskemaer igennem projektet for at få et indblik hos 

brugerne (RUCbars kunder) og deres mening, erfaring med alternative løsninger og deres 

mening omkring design relateret valg. Designets detaljer er udarbejdet fra den tekniske viden 
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og den erfaring fundet under research. Derfra kunne vi udarbejde et definitivt designforslag 

under produktudviklingsfasen. Ved at bruge alt den indsamlet data, viden og gruppens ideer 

fremstillede vi et design der bedst muligt kunne opnå de opstillet krav i gennem projektet.  

Konklusion af valg og fravalg 

Vores første semester projekt startede ud med en fælles interesse for bæredygtige alternativer 

til de engangs plastik-kopper RUCbar bruger til hverdag og fester/arrangementer. 

Vi har ved at bruge den kvantitative metode lavet et spørgeskema med fokus på de 

studerendes mening omkring vores ide og projekt om at skifte til vores genbrugelige kopper.  

Derudover har vi brugt den kvalitative metode ved at inddrage et interview med formanden 

for RUCbar. Dette gør at vi kan komme tættere på en mere realistisk løsning til en reduktion 

af engangs plastik-kopper. Vi har også haft korrespondancer med Tivoli og LimePack for at 

kunne indsamle teknisk viden og data omkring eksisterende og fungerende løsninger 

Vi har anvendt kravmatrix til at udvælge specifikke designs for at opnå et resultat der bedst 

muligt opfylder vores, men også brugernes og kundernes krav. 

Igennem projektet har vi brugt og undersøgt en del teknisk viden, nogle eksempler er 

farveteori, materiale løsninger, påvirkninger af tegn og symboler, typografi m.m. Ved hjælp 

af disse teorier kan vi understøtte vores valg under produktudviklingsfasen. Herunder er der 

beskrivelser af de valg og fravalg vi havde gennem projektet.  

- Kop-form: Vores endelige resultat af koppen ender med at den skal have en afrundet 

kant i toppen. Dette gør at det er nemmere at drikke fra, men også nemmere at fylde 

selve glasset. Bunden skal have en ekstra kant for at sikre stabilisering, dette gør 

koppen perfekt til spil som f.eks beerpong. Materialet vi har valgt, gør at den ser pæn 

og moderne ud, og selve designet gør den meget mere effektiv og behagelig end en 

engangs kop. 

 

- Materiale: Vi endte med at vælge PP-plast (Polypropylen) til vores kopper. PP-plast 

er godt fordi det kan vaskes flere gange efter brug og at materialet i sig selv er hårdt. 

PP-plast giver koppen en mulighed for at være lavet af noget hårdt materiale, der gør 

at koppen kan tåle at blive brugt indtil flere gange. Men det giver os muligheden for at 

lave koppen gennemsigtig. 
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Ved at have valgt dette materiale, er vi blevet nødt til at fravælge andre materialer da 

vi ser dem som nedbrydelige materialer. 

 

- Design: Koppens design er baseret på den simple måde kopper bliver designet i 

nutidens fashion. Koppens antal farver har en betydning for producenten og betyder at 

koppen bliver dyrere at fremstille. RUC og RUCbar har allerede en tendens til at 

anvende et simpelt design, typografi og få farver. Derfor følger vi deres brand og vil 

prøve at inddrage de elementer bedst muligt, så produktet “passer ind” i deres brand 

og “verden” (det gør at brugere af kopperne kan associere produktet med firmaet 

Rucbar og RUC Campus) 

Det endelige produkt 

Produktet fungere som genanvendeligt plastik-kop anvendt i baren på RUCbar. Koppen er 

fremstillet af genbrugsplast som er et hårdt materiale der kan udholde rengøring og 

genanvendelse, indtil produktet enten er udvisket eller har andet defekt. Koppens form består 

af (fra top til bund): En afrundet kant, som gør det behageligt at drikke fra og gør det nemmere 

at hælde væske fra koppen uden at væsken løber ned af siden. Koppens form har en 

udformninger som hjælper med at holde koppen i hånden så den ikke glider ud af hånden. Den 

bliver mere stabil og kan stables. (Illustrationen af projektets kop ses til højre)45 

 

 
45

 Billede brugt som baggrund til illustration af produkt - Fotografi 16. dec. 

2021https://www.freepik.com/premium-photo/abstract-bokeh-blur-nigh-restaurant-background_3642009.htm  

https://www.freepik.com/premium-photo/abstract-bokeh-blur-nigh-restaurant-background_3642009.htm
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Derudover har koppen en lille tegning i bunden koppen, som informerer at koppen er 

genanvendelig og ikke er skrald, og “nodger” bruger til at aflevere koppen tilbage til RUCbar 

eller beholde den selv. Farverne afhænger af båndene på koppen, og består af en lille 

skildpadde med en hånd under der hentyder til at tage sig af disse. Og omringet af teksten 

“Reduce Reuse Recycle - Return me!” 

Denne kop kan også anvendes til andre ting end som beholder til drikkevarer. Som f.eks. til 

druk spil hvor kopperne anvendes i spillet (hvor stabiliteten af koppen også er en vigtig 

aspekt for igen at skubbe bruger til at anvende disse kopper i stedet for engangs plastik-

kopper). 

Udover koppen, skal koppen implementeres på den bedste måde. Dette gøres ved at hver 

drink betales der et ekstra gebyr, som man kan få igen efter man har afleveret sin kop. 

Meningen med dette, er at brugeren skal belønnes for at aflevere koppen tilbage efter brug og 

anse koppen som værende mere end bare til engangsbrug.  

Scenarier som kan ske: 

- Brugerne ønsker en ny drink, og dermed afleverer koppen tilbage og betalingen kan 

ske når disse afleverer deres sidste kop. Brugerne vælger at aflevere kopperne tilbage 

og få pengene tilbage, derved går beløbet ud med sig selv. 

- Brugerne lader vær med at aflevere koppen(rne) og disse kan indsamles af andre der 

ønsker at tjene pengene eller disse bliver indsamlet af RUCbar efter lukketid. Derved 

kan RUCbar tjene på gebyret hvis brugerne efterlader koppen efter brug. 

- Brugerne vælger at tage koppen med hjem og dermed ejer koppen da de betalte for 

den. Og RUCbar kan bruge gebyr pengene til at købe en ny kop. 

Da vores kop er designet til at kunne vaskes og bruges flere gange, så er der også mere 

plastik i vores kop, hvilket gør det vigtigere at få dem indsamlet igen. Da kopperne ville yde 

en større miljøbelastning hvis smidt i naturen, så er det vigtigt at viljen fra forbrugeren er der, 

og den kan forstørres ved øget værdi for panten.  
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I fremtidige udviklinger anbefaler vi, at man afprøver produktet efter at have skabt den for at 

forbedre den med konkret belæg. Ved f. eks. at anvende endnu en dataindsamling ved 

interviews, mini forsøg og spørgeskemaer. Derefter kan man skabe et bedre løsningsforslag 

som bedst kan opnå projektets mål. 
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Bilag 1: Skitser og illustrationer igennem projektet 

Bilag 1.2: Skitser af produkter 

 

Skitse Beskrivelse 

 

Et shotglas, hvor bæltedyret er rundt 

omkring glasset, hvor der hvor bæltedyret 

ikke kan nå helt rundt om er logoet til 

RUCbar. (kun farve på bæltedyret). Selve 

glasset er gennemsigtigt. 

 

Gennemsigtig undtagen hvor designet er 

(simple farver) RUC logo eller navn. 

Dynamisk design. (afrundet kant i toppen og 

stabiliseret i bunden ved brug af en kant) 

Lavet af hårdt plast. 
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Et normalt glas, som er gennemsigtigt med 

nogle grønne falske blade, som muligvis et 

vedhæng eller som en kop. 

 

Beer Pong-tragt med RUC initialer, og 

tydeligt budskab, “Don’t be mean, go 

green!”, som symboliserer sammenhold om 

et bæredygtigt fællesskab når det kommer til 

fester. 

 

Dino kop, en god kop der kan bruges til alt. 

Lavet af genbrugsmaterialer. 



Semesterprojekt 1: Reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar    Gruppenavn: V2124786859 

RUC HUMTEK (Humanistisk Teknologisk Bachelor)    Efterår 2021 

87 

 

En rigtig RUC kop. Solidt materiale der er 

nemt at holde i.  

 

Kop eller shot glas. Gennemsigtig undtagen 

hvor flammerne er (farvet i to simple farver) 

RUC logo eller navn. (afrundet kant i toppen 

og stabiliseret i bunden ved brug af en kant) 

Lavet af hårdt plast. 

 

Et ølkop formet efter et vikingehorn for at 

fange Roskildes og Danmarks historisk 

kendte forfædre. 

 

Vikingehorn med mottoet “skål for miljøet”, 

samt kranse i siderne. 



Semesterprojekt 1: Reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar    Gruppenavn: V2124786859 

RUC HUMTEK (Humanistisk Teknologisk Bachelor)    Efterår 2021 

88 

 

Et bånd rundt omkring en kop, hvor logo til 

RUCbar er på. Meget simpel. Kun 1 farve, 

som rød eller grøn.  

 

En kop, hvor man kan drikke i begge ender, 

hvor logoet er på bunden af koppen lidt som 

et trofæ og noget mønster eller et 

“Catchphrase” på kop delen. Lavet af fast 

materiale og er dermed ikke gennemsigtig. 

Den primære farve vil være rød, da koppen 

er ment til at være romantisk, da man kan 

dele den med en. 

 

En sort af en pant maskine der laves til de 

genbrugskopper vi er igang med. Simpelt 

design for brugeren hvor de bare skal lægge 

koppen ind i et slot og hive en lille dør ned. 

Koppen bliver så scannet og sendt ned i et 

lager. Brugeren for derefter nogle penge 

tilbage som pant. 
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En kop, som er dedikeret til jul, hvor der er 

rensdyr på eller en elg, da det er RUC’s dyr, 

hvor der eventuelt kunne være nogle 

snefnug på. Koppen er gennemsigtig. 

 

Et normalt glas, med bånd rundt om glasset, 

hvor logo og navn er på. Dette vil sige 

logoet til RUC og “RUCbar” er på. Simple 

farver, hvor koppen er gennemsigtig i top og 

bund, men ikke i midten grundet båndet der 

er rundt om. Lidt ligesom en plastikflaske 

har. 
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Gennemsigtig kop i top og bund, hvor 

midten er en fast farve, som har RUC’s logo 

på og RUCbar som skrift. Skriften 

“RUCbar” skal være anderledes og derfor i 

to forskellige retninger. 

 

En høj vertikal kop, gennemsigtig og 

simpelt i design af en svane (svanen er en 

kultur reference til søerne omkring 

RUC)(black and white streg design). 

Bunden har en kant hele vejen rundt for at 

stabilisere koppen. Toppen er afrundet for at 

gøre det behageligt når man drikker. 

 

En gennemsigtig kop, hvor der er pile rundt 

om koppen, som går i ring, som skal 

symboliserer genbrug. På toppen af koppen 

er der RUCbars logo, som er på hver sin 

side af koppen, som vil være over 

pilespidsen. 
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Gennemsigtig kop, med RUCbars logo i 

toppen, hvor der er natur i bunden med 

solopgang, som skal mindes om en ny 

begyndelse. Der er desuden også et lille 

slogan på koppen, som skal give koppen et 

sjovt udtryk.  

 

Detaljer i form af små tegninger i bunden af 

koppen som refererer til RUC og dens 

kultur. Koppen har nogle udfoldninger som 

skal gøre det nemmere at holde på. Bunden 

har en kant hele vejen rundt for at stabilisere 

koppen. Toppen er afrundet for at gøre det 

behageligt når man drikker. 
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En høj vertikal kop, gennemsigtig og 

simpelt i design af en svane (svanen er en 

kultur reference til søerne omkring 

RUC)(black and white streg design). 

Bunden har en kant hele vejen rundt for at 

stabilisere koppen. Toppen er afrundet for at 

gøre det behageligt når man drikker. 

 

Gennemsigtig undtagen hvor designet er 

(simple farver) RUC logo eller navn. 

Dynamisk design. Bunden har en kant hele 

vejen rundt for at stabilisere koppen. Toppen 

er afrundet for at gøre det behageligt når 

man drikker. 
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Flammer på bunden, og RUCbar logo op på 

den øverste del af koppen. Koppen har nogle 

udfoldninger som skal gøre det nemmere at 

holde på. Bunden har en kant hele vejen 

rundt for at stabilisere koppen. Toppen er 

afrundet for at gøre det behageligt når man 

drikker. 

 

 

Et hvidt design der siger “Perfect day for a 

drink” og “cheers”, med RUCbar logo i 

småt. Bunden har en kant hele vejen rundt 

for at stabilisere koppen. Toppen er afrundet 

for at gøre det behageligt når man drikker. 
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RUCbar´s logo i midten med farvet bånd 

omkring. Koppen har nogle udfoldninger 

som skal gøre det nemmere at holde på. 

Bunden har en kant hele vejen rundt for at 

stabilisere koppen. Toppen er afrundet for at 

gøre det behageligt når man drikker. 

 

 

Blomster detaljerer rundt om navnet. Hvid 

farve. Bunden har en kant hele vejen rundt 

for at stabilisere koppen. Toppen er afrundet 

for at gøre det behageligt når man drikker. 

 



Semesterprojekt 1: Reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar    Gruppenavn: V2124786859 

RUC HUMTEK (Humanistisk Teknologisk Bachelor)    Efterår 2021 

95 

Bilag 1.3: Designforslag til produktudviklingsfasen 
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Bilag 1.4: Designforslag af “bæredygtig/genanvendelig” illustration
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Bilag 1.5: 

Storyboard 
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Bilag 1.6: Illustrationer af det endelig produktforslag 
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Bilag 2: Kravmatrix  
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Bilag 3: Dataindsamling  

Bilag 3.2: Korrespondance med LimePack 

Hej, Mit navn er Léa og jeg er i gang med et semester projekt på RUC HUMTEK-linje, hvor 

vi arbejder med at finde alternativer til engangsplastik-kopper på præmissen. Vi arbejder på 

at designe et optimalt produktforslag for en genanvendelig plast kop specielt udviklet til 

skolen. Med et unikt look. Jeg skriver til jer da vi har nogle spørgsmål omkring plastik-

kopper og deres generelle egenskaber. 

Vi er nysgerrige omkring: 

- koppers ergonomi? (hvad er de generelle mål og elementer der gør vi anvender 

kopper og drikkeglas) 

- Er der nogle bestemte elementer man anvender på kopper som kan "skræmme" 

kunder væk? (er der dårlige valg af design?) 

- Er der bestemte krav og reglement omkring koppers design? 

- Hvad har den generelle (standart) kop af egenskaber udover at kunne indeholde 

drikkevarer? 

- Har den andre anvendelser som fabrikanter inddrager i fabrikationen af deres kopper? 

- Hvorfor spilder nogle drikkekopper ved at væske løber ned af siden når man hælder, 

og andre ikke spilder? 

- Har bunden af koppens design en betydning?  

- Er det bedre at bunden er flad eller forhøjet af en kant hele vejen? 

- Hvorfor har nogle kopper udformninger (riller, bånd og kanter) i formen mens andre 

ikke har?  

- Er det kun et designmæssigt aspekt eller har det en dybere mening? 

- Er der nogle modeller af plastik-kopper som har "copyright" og ikke kan fremstilles til 

videresalg? 

I forhold til produktion er vi nysgerrige om: 

- Hvilken slags trykmetode anvender I i fremstillingen af genanvendelige plastik-

kopper med logo og andet design på selve koppen? 
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- Hvilken slags plast type (eller blanding af disse) anvender i i fremstillingen af jeres 

genanvendelige plastik-kopper? 

- Anvender i en slags beskyttelse eller overfladebehandling som styrker koppens tryk? 

Vi håber at høre fra jer så snart som muligt. 

Bilag 3.3: Svar fra LimePack 

Jeg prøver her at svare så godt som muligt :) 

● Alle I industrien bruger standard mål der blev opfundet for meget langt tid siden. Vi 

fører at standardisere os omkring 8 oz, 12 oz, 16 oz, og 20 oz størrelserne. Fordi det 

har folk vænnet sig til. Selvom f.eks. kaffeeksperter er trætte af de mål fordi de faktisk 

ikke passer så godt til 1 eller 2 espresso og så med den rette tilhørende mængde mælk. 

Selve udformningen af kopperne er som den er fordi de er lette at sprøjte støbe (hvis 

plastik) og fordi det giver mere solide kopper (både pap og plastik) at få dem til at 

være "skrå" ved at de starter mindre bredt og så bliver bredere. Det har den ekstra 

ekstra essentielle benefit at de kan stables oven på hinanden for at have mindst 

spildplads under transport og opbevaring. Men tror menneske hænder kan holde på 

det meste.  

● Ikke mig bekendt 

● Ikke udover det ovennævnte for at optimere de ting 

● Det er den primær brug, der er selvfølgelig altid nogen der bruger dem i mindre 

omfang til at have popcorn eller lign. i. Men ellers ikke noget større mening med dem.  

● Den med andre anvendelser for fabrikanter forstår jeg ikke helt. 

● Rent praktisk er det lettere at støbe plastik-kopper når bunden er hul, også fordi der 

typisk bliver indtrykt noget i bunden der kan gøre koppen mere ustabil. Papkoppers 

bund bliver lukket/limet/smelte sammen indvendig af vane, æstetik og fordi det 

bruger mindre pap end hvis den blev limet udvendig. Til sidst er den fordel at lidt 

ekstra luft under bunden gør at de kan være lettere at tage fra hinanden fordi der ikke 

danner sig samme vaccum når man hiver dem op.  

● Rillerne på plastikkrus er for at gøre dem mere stabile, hvis man ikke bruger riller skal 

der bruges mere plast for at gøre dem stivere. Det er derfor at dem med flest riller er 
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de billigste hvide plastikkrus og dem med færrest er de dyreste Starbucks/Joe and the 

juice type kopper.  

● Samme gør sig gældende med budget vand på flaske mod Aqua Dor 

● Ja, de fleste er designbeskyttet (samme beskyttelse som Bitz stel har, unikt design er 

automatisk beskyttet), men fordi der er blevet lavet så mange forskellige typer kopper 

igennem tiden så skal der normalt kun meget få ændringer at man har noget som ikke 

træder andre over tæerne.  

● Vi tilbyder endnu ikke genanvendelige plastik-kopper. Til vores kunder er det i 

mange tilfælde mere miljøvenligt at bruge engangskopper da de ikke kan etablere et 

lukket kredsløb hvor de får dem igen. Et sted som Tivoli med deres genanvendelige 

kopper har på trods af deres lukkede kredsløb inde i Tivoli med høj pant sats på dem, 

stadig 12% (1/8) af uddelte kopper der ikke kommer igen. Og da genbrugstiden på 

kopperne skal være over 25 gange for deres kopper for at være mere miljøvenlige end 

engangskopper når de igennemstni 8 gange de bliver brugt i deres system ikke at være 

bedre end engangsplast. (Den større diskusion er så selvfølgelig om de kunder selv 

tager dem med hjem som souvenirs og så bagefter bruger dem flittigt, men det er 

naturligvis svære at finde ud af).  - Jeg ved ikke hvad tryktype der normalt bliver 

brugt der.  

● Til engangskopper bruger vi PET plast da det er det lettest genanvendelige plasttype 

der er. Vi bruger 50% genbrugsplast i vores kopper nu og forsøger at arbejde os op af.  

●  Vi gør ikke, men vores skal så heller ikke vaskes op men i stedet til 

plastikgenanvendelse så der skal helst tilsættes så lidt beskyttelse så muligt for at have 

så ren plast som muligt.  

Håber I finder ud af noget fedt og at I får et godt projekt  

Best regards Mads Enevoldsen, Partner, Limepack / +45 60 16 30 40 | mads@limepack.com  
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Bilag 3.4: Interview med RUCbar formand 

● Hvad er jeres holdning til at mindske forbruget af plastik? 

● Hvor mange engangs kopper køber i om året? 

● Hvor mange kopper bliver brugt per fest (om året)? 

● Hvad betaler i per kop, hvor meget betaler i per batch? 

● Køber i hos samme forhandler? 

● Hvor mange bliver brugt om dagen? 

● Har i anvendt andre løsninger som erstatning på engangs plastik-kopper? 

● Har kendskab til EU parlamentets nye lov omkring forbuddet af engangs plast? 

● Har i gjort jer nogle tanker vedrørende det? 

● Har i, i RUCbar gjort jer nogle tanker omkring hvor meget skrald RUCbar 

produceret? 

- Har i nogle strategier for at mindske udsmidningen af plastik i naturen/ikke 

skraldespande etc(?) 

● Hvad er grunden til at i bruger engangs plast istedet for dåser, flasker osv? 

● Hvilke forventninger har i et bedre alternativ? 

Bilag 3.5: Transskription af interview med RUCbar formand 

 

Interview med RUCbar formand Bilag 3.5 

Sted:  Roskilde Universitet - RUCbar 

Tidspunkt:  Onsdag d. 20/10/21 kl. 

Interviewperson (IP): Formand for RUCbar 

Interviewer (I-1) & (I-2): Philip Petersen & Nikolai Quintus 

Transskriberet af: Nicklas Johansen & Nikolai Quintus 

Længde:  15 min 

 
00:00:03  

I-1: Så hvad er jeres holdning til at formindske forbruget af plastik, bare som helhed?  

 

00:00:10  
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IP: Jamen som helhed altså, det er ikke noget som hvis man skal sige reklamere med eller 

sådan noget, men vi vil gerne arbejde med bæredygtighed og også danske produkter og 

generelt, altså, det er noget, vi sidder og kæmper med bag om.  

 

00:00:21   

I-1:Det er noget i har snakket om?  

 

00:00:23  

IP: Ja altså det er noget der fylder bag i kulissen, fordi vi føler ikke, at vi nødvendigvis har 

lyst til at promovere eller trykke ud med et 'uha, vi har bæredygtigt i dit og datten'.  

Men altså, det er noget vi prøver på at gå efter så meget som muligt, så meget at det giver 

mening, fordi at der er også forskel på hvad man kan gøre, og hvad der giver mening lige for 

os, fordi vi er en frivillig organisation, og er lidt specielle på den måde. Men ja, så vi ville 

meget gerne mindske det, men det skal også give mening, og økonomisk er det lidt den 

store udfordring lige pt.  

 

00:00:56  

I-1: Det kan være dyrt i et omfang.  

 

00:01:00  

I-2: Har du så et overblik over, hvor mange engangskopper i køber om året?  

 

00:01:08  

IP: Altså jeg har kigget lidt på tallene. De seneste tal jeg har for et år, det er for 2019 og der 

brugte vi 113.459 kopper af plastik og 15.935 kaffekopper. Så det er en del, ja. Det skal så 

også siges, altså cirka hvornår vi et par tal fra. Men, så regner vi med at vi cirka sælger fra 

20% mere eller sådan noget. Der skal nok lidt mere oven i, men det er for vores seneste år, i 

2019.  

 

00:01:47  

I-1: Hvor mange kopper bliver der så brugt per fest, cirka om året?  

 

00:01:52  

IP: Ja altså, jeg kiggede på i hvert fald Vores første fest, vi havde det her semester, der 

brugte vi hele dagen, med caféen også, 17.004 kopper på den ene dag. Vi kommer igennem 

rigtig, rigtig mange kopper.  

 

00:02:10  

I-1: Det er også mange. Det er det virkelig.  

 

00:02:12  

IP: Jamen Det er det. Det er sindssygt mange kopper, det er vi også klar over. Men der er 

ikke så mange alternativer for os lige nu.  

 

00:02:27  

I-2: Men så siger i at har mange kopper til overs, så efter festerne eller er det bare sådan 

lige lidt der er til overs?  
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00:02:34  

IP: Altså vi køber jo ind så vi har et lager noget under, hvor vi bare hele tiden har lageret 

fyldt op med kopper, så vi køber så vi altid har. Så det er ikke fordi vi køber til x-antal til hver 

fest, vi har bare altid kopper på lager. Ellers kan det blive ordnet.  

 

00:02:50  

I-2: Hvor meget betaler i så per kop, eller pr. batch?  

 

00:02:58  

IP: Jeg har en kostpris, fra de forskellige kopper vi har i hvert fald. Fordi at en 0.4 kop vi 

serverer øl i, de koster 1 krone og 2 øre pr stykke, og en 0.3 kop, dem vi sælger drinks i, de 

koster 0,93 øre. Så ja, omkring en krone per stykke, cirka.  

 

00:03:18 

I-2: Får i også rabat eller noget?  

 

00:03:22  

IP: Ikke på kopperne. Altså vi har nogle kickback aftaler og sådan noget med de forskellige 

leverandører, men ikke lige med det her.  

 

00:03:32  

I-1: Køber i hos den samme forhandler eller er det forskelligt hver gang.  

 

00:03:36  

IP: Altså med kopper, der kører vi kun gennem Carlsberg.  

De har kopperne billigst, og det er også dem, vi køber alle vores øl af og sådan noget, så det 

giver mening. Jeg tror også det ligger lidt i vores aftale, at vi skal servere alle deres øl i 

kopper, og så giver det også mening med drinks, i hvert fald til plastik-kopper. Så har vi 

udover det, Red Bull-kopper også, som vi får igennem, og deres egen, og så har vi også 

kaffekopperne som vi får igennem Lavazza. 

 

00:04:06 

I-2: Ved du så, hvor mange kopper i ca. bruger hver dag, eller et interval?  

 

00:04:13  

IP: En tilfældig dag jeg i hvert fald valgte, der brugte vi 845 kopper på en dag, så det tror jeg 

nok er en gennemsnitlig dag. Så omkring 800 stykker eller sådan noget. Tænk på at næsten 

hvert salg vi tager, er der en engangs kop med af en eller anden art.  

 

00:04:29  

I-2: Det er gode penge.  

 

00:04:30 

I-1: Det er det. Har i anvendt andre løsninger som erstatning på engangs plastikkrus, fordi i 

har hørt, og har måske snakket om det i RUCbar?  

 

00:04:42  
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IP: Ja, vores største udfordring det er at vi kan ikke bare give ud af tingene, og især når folk 

går med det. Når vi for eksempel serverer kaffe, så bliver folk nok spurgt om, om det er to go 

eller to stay, eller så regner vi med at folk går ... (Kunne ikke høres tydeligt) Men vi har glas 

kopper og sådan noget til kaffe i hvert fald, og servering i det. Hvis folk bliver, så opfordrer vi 

dem til at de tager det. 

Men problemet med det, er at vi kan ikke blive ved med at dele ud. Hvis folk går med det, så 

har vi vores kopper alle vegne og så koster det endnu mere.  

 

Men, så hvis de bliver her, så vi vil gerne have det. Vi bruger også, tror jeg, flest med når vi 

selv står bag baren, for eksempel for kaffe, så tager vi det også i et glas som noget, for der 

er jo ikke nogen grund til at vi tager en engangs kop jo. Så ja, men der er ikke altså... 

Vi har også tænkt lidt på. Nu ved jeg kamarillaen, de lavede genbrugelig plastik-kopper, men 

der mener jeg at hver kop koster cirka 5 kroner.  

 

00:05:40  

I-1: Altså man betaler 5 kroner ekstra for at få den kop.  

 

00:05:43  

IP: Jamen, du kan jo så levere dem tilbage, også får de et eller andet, så går ud fra det er 

pant eller sådan noget, men det koster 5 kroner per kop der går i stykker eller per kop der 

ikke bliver pakket ned ordentligt.  

Så man kan sige hvis man smadrer en kop, så er det 5 kroner, og hvis man tænker på, hvor 

mange kopper vi kontrollerer, hvor mange der bliver smadret, for det gør de. Så ville det 

være meget dyrt.  

 

00:06:07  

I-1: Ja, så det er svært at finde en løsning på det indtil videre måske?  

 

00:06:11  

IP: Ja, altså, Vi har tænkt på løsninger. Vi har for eksempel overvejet og samle vores kopper 

og give dem til homesick. Jeg ved, de kan smelte kopper om og så videre, og smadrede 

plastikken, og så ville vi snakke med dem, om se om de for eksempel kunne støbe shots 

bakker eller noget vi kan bruge, eller kander. Jeg har ikke forstand på hvad man kan lave, 

men det kunne være en fin ide, fordi så kunne HUM-TEK få en masse gratis plast og så 

kunne de måske tage hvad de skulle bruge, og så ville det være sådan win-win at genbruge 

det.  

 

Vi vil også gerne samle Vores kopper ind, hvis det endelig var i forskellige poser og derefter 

sortere det, men Der er ikke rigtig nogen, hvis man kan sige sorteringsmuligheder for os lige 

nu eller måder at aflevere det tilbage på, sådan så det giver mening, fordi det bliver bare alt 

sammen... RUC har dårligt affaldssortering i forvejen, så der er for eksempel ikke plastik. 

Det bliver bare smidt ud som brændbart, og det er slet ikke optimalt.  

 

00:07:05  

I-1: Men så er det også svært at... 

 

00:07:07  
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IP: Ja altså der Vi har ikke rigtig mulighederne for det, hvis man kunne for eksempel kunne 

levere dem tilbage, så ville vi meget gerne gøre det. Men Det kan man ikke.  

 

00:07:15   

I-2: Har i så kendskabet til EU parlamentets nye lov omkring forbuddet af engangs plast og 

engangsservice.?  

 

00:07:23  

IP: Lidt omkring det. Det jeg kender til det i hvert fald er mest, det var salg af engangsservice 

i dagligdags butikkerne. Det var mest tallerkner og bestik og sådan noget. Det er ikke til 

serveringssteder som sådan  

 

00:07:34  

I-2: Så det kan ikke komme til RUCbar på en eller anden måde?  

 

00:07:37  

IP: Som jeg har kendskab til, i hvert fald, så er det ikke noget der kommer til at påvirke 

serveringssteder... Men det er ikke fordi jeg er nogen ekspert på det.  

 

00:07:45  

I-2: I har måske tænkt lidt over det?  

 

00:07:50  

IP: Altså jeg skal være ærlig og indrømme at jeg kun har kun tænkt over det fordi i skrev det. 

Men grunden til, at vi ikke har tænkt over det, er fordi det er ikke noget der påvirker os.  

 

00:08:01  

I-1: Men det er først når der er snakken om de her plastik-kopper eller krus, så bliver det et 

problem for jer.  

 

00:08:06  

IP: Ja, når det er noget, vi skal begynde at ændre, så kommer det til at være en udfordring. 

Men på nuværende tidspunkt er det ikke.  

 

00:08:14  

I-1: Nej okay, det er klart. 

 

00:08:22  

I-1: Har i, i RUCbar gjort jer nogle tanker omkring, hvor meget skrald RUCbar rent faktisk 

producerer?  

 

00:08:30  

IP: Ja altså man kan sige, vi er klar over, at vi producerer ekstremt meget skrald. Det er der 

ikke så meget sådan... Det ved vi godt. Vi har bare ikke så meget... Hvad skal man sige, 

gøre ved det?  

 

00:08:42  

I-1: I har ikke nogen strategier omkring det?  
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00:08:44  

IP: Nej, altså vi sorterer jo så godt som vi nu kan, og så kan man sige alt det pant vi kan 

levere tilbage og sådan noget. Glas sorterer vi. Vi sorterer pap og vi sorterer pant tilbage og 

sådan noget, så vi sorterer så godt vi nu kan også inden for de sorteringsmuligheder der er 

på RUC, så vi sorterer alt det vi kan, altså ud fra de containere der er der.  

 

00:09:08  

IP: Fordi vi prøver på at gøre vores til det, kan man sige. Men der er ikke så meget andet 

sådan vi kan gøre for at mindske spild eller skrald og sådan andet.  

 

00:09:18  

I-2: Hvad er det så sådan, at for eksempel når i kigger udenfor, er der så meget skrald, også 

i naturen, eller?  

 

00:09:25  

IP: Vi rydder op, i hvert fald rundt om vores bygning. Det er vores lille rutine, vi går og samler 

alle kopperne op. Det er også vores aftale med RUC at vi skal rydde op efter os selv, så vi 

prøver på at rydde op i forhold til skodder og kopper og alt sådan noget.  

 

Det er også derfor, vi for eksempel har, vi har fået ekstra skraldespande udenfor, og 

containere står også så man kan smide skrald i. Fordi vi gerne vil opfordre folk til selv at 

smide ud, fordi det er selvfølgelig også nemmere for os, men også at de ikke bare smider 

det alle mulige veje og især deres skodder. Det er også derfor vi har askebæger på alle 

bordene derude fordi at jo mere de sidder dér, jo mindre skal vi samle op fra jorden  

 

00:09:57  

I-2: Og det er ikke ekstreme mængder der ligger udenfor, eller?  

 

00:10:00 

IP: Jo nogle gange er det. Altså når der er fest så sviner folk ekstremt meget. Det kan man 

ikke rigtig løbe udenom. Fulde mennesker, når man er færdig med sin øl kop, så kyler man 

den bare ned i jorden, man gider ikke gå med den til skraldespanden.    

 

00:10:15  

I-1: I gør det nemmere jo på en måde med de her askebæger og ekstra skraldespande på 

en eller anden måde, så prøver i hvert fald at formindske det her.  

 

00:10:23  

IP: Det er i hvert fald ikke remedierne der gør at folk holder tilbage, men uanset hvad, så gør 

vi det rent bagefter. Så der burde ikke være noget skrald efterladt fra vores bar udenfor.  

 

00:10:35   

I-1: Så skåner I også miljøet på en alle anden måde. 

 

00:10:36  

I-2: Hvad er så grunden til at i bruger engangs plast i stedet for at bruge dåser, flasker og så 

videre, i stedet for bare at give den direkte?  
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00:10:43  

IP: Det er udelukkende fordi, at for det første vil vi gerne have pant, så rent økonomisk vil vi 

gerne have pant.  

Men det er også fordi at vi kan sortere, så kan vi affaldssortere hvis vi deler ud i plast 

kopper, så det vil sige, at alle flasker eller glas, må jeg ikke give ud, fordi at vi kan sortere 

dem. Så det er udelukkende derfor. Hvis vi giver glas, så vil jeg vædde med at der ligger 

smadrede glasflasker alle vegne udenfor, og det kan vi ikke rydde op. Det samme med 

dåser, de kommer til at ligge alle vegne.  

 

plastik-kopper er nok den bedste af de dårlige løsninger, fordi det er jo ikke bæredygtigt, 

men det er helt klart den bedste mulighed, hvis der ligger glas og dåser ude. Det gør det 

også meget nemmere for os at sortere og har styr på skraldet, fordi så er det kun plast der 

ligger derude kan man sige.  

 

00:11:44  

I-1: Vi har et sidste spørgsmål. Hvilke forventninger har i til et bedre alternativ, hvis muligt?  

 

00:11:52  

IP: Hvis det skulle være ideelt, så ville det være hvis Carlsberg lavede en mulighed som, 'vi 

leverer pant tilbage igennem, for eksempel deres fustage har de lavet af plastik, og dem 

smelter de om. Så dem lægger vi i nogle specielle poser, som vi så leverer tilbage, og så får 

vi pant tilbage for dem, ligesom man gør med så meget andet'. 

 

Det vil vi jo f.eks. også godt gøre med deres plastik-kopper. Det ville være oplagt, at du også 

samler plastik-kopperne og smider dem tilbage, så de kunne smelte dem om, fordi 

alternativet er at det bliver smidt ud til stor brændbart som vi plejer. Så det ville være en nem 

mulighed.  

 

Jeg ved det som der var, nu var jeg også en del af et bartender hold under kamarillaen, hvor 

det var ekstremt, hvad skal man sige, en besværlig måde at have pant kopper på, fordi at 

når man fik kopper tilbage fra kunderne, så skulle man tjekke, at de for eksempel ikke var i 

stykker. Hvis de var knækket, så kunne man ikke levere dem tilbage, og så skulle man 

gemme den i sådan nogle rør hele tiden i forskellige størrelser.  

 

Det ville bare skabe rigtig meget forvirring og altså, en idé, at vi er en frivillig bar, så skal det 

også være nemt at stå i baren. Så det er sådan lidt en hårfin balance.  

 

Så gerne en nem løsning, og hvis man bare for eksempel kunne tage alle plastkopper og 

smide dem ned i specielle poser også (strip?) den til at kaste den tilbage, så ville det være 

fantastisk. 

 

00:13:11  

I-1: Det vil i hvert fald gøre det nemmere for jer. 

 

00:13:13  

IP: Ja så kan de eventuelt bare betale sådan en kilopris tilbage i plastik eller sådan så får 

man et tilbud næste gang, eller whatever. 
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00:13:21  

I-2: Yes, det er sådan set alle spørgsmål, havde vi egentlig snakket om pap kopper? Det ved 

jeg ikke helt om vi har snakket om. 

 

00:13:26  

I-2: Har i tænkt på noget om pap-kopper for eksempel, som et alternativ så.  

 

00:13:33  

IP: Det ville helt klart være et alternativ. Man kan sige det eneste der ligger i det, det er at 

lige nu er der heller ikke nogle retur muligheder. Så vi har jo papkopper i forhold til vores 

kaffekopper og Red Bull-kopper, og det er ud af pap, men der er ikke noget genbrugs- ved 

det. Det ryger også i stort brændbart.  

 

00:13:47  

I-1: Kunne man så ikke gøre det til genbrug, altså de kopper i har nu, kunne i ikke lave en 

aftale med... der hvor i får de kopper fra.  

 

00:13:55  

IP: Det kræver at de udbyder det, og det gør de ikke. Man kan sige at lige nu, der er vi lidt i 

snak med et andet kaffeselskab, der hedder (dankwood coffee?). Det er et dansk selskab 

der både laver bæredygtig kaffe og de laver også genbrugskopper af plast, og de har nemlig 

en returordning både for alle deres poser og kapsler og kopper, som man leverer tilbage til 

dem, og så kommer de og henter det. Det kunne jo være en mulighed som andre 

virksomheder også kan gøre, hvis de gerne vil gøre noget ekstra for det.  

Men ja, der er ikke nogen mulighed lige nu. 

 

00:14:27 

I-1: Så det afhænger lidt af hvad udbyderne har altså at tilbyde jer altså, Carlsberg for 

eksempel? 

 

00:14:33  

IP: Altså vi kan ikke gøre så meget selv, andet end for eksempel, at vi sorterer så meget, 

som vi nu kan med de produkter vi har, fordi... Altså hvis vi går hen, og bruger ressourcer på 

at genbruge det selv, så for det første så skal vi have noget vi kan genbruge det til, også vil 

det sige at det plast skal vi selv smelte om, og selv ressourcer på det, og det ville ikke give 

mening. Der heller ikke nogen der gider at bruge tid på det her, fordi vi skal også drive en 

bar.  

 

Det er derfor, vi for eksempel gerne vil lave det med HUM-TEK for eksempel, så kan de 

smelte det om og få en masse sjove ud af det, og lave whatever de vil ud af det. Så ved vi, 

at det bliver brugt til noget godt i stedet for at vi bare smider det ud. 

 

00:15:07  

I-2: Det var alle spørgsmålene, tak for for interviewet og det hele. Det var nogle gode svar. 

 

00:15:11  

IP: Det var så lidt. I må lige skrive hvis der er noget mere. 
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00:15:09  

I-1 & I-2: Selvfølgelig, tak for det.  

 

Bilag 3.6: Spørgsmål til studerende 1 

Dette er et spørgeskema omkring reduktion af engangs plastikkrus på RUCbar. Vi har lavet 

dette spørgeskema, fordi vi i år skal stoppe alt brug af engangs plast service. Dette vil sige alt 

fra kopper, til bestik og tallerkner. Dog vil vi fokusere småt til at starte med og dermed prøve 

at fjerne/reducere brugen af engangs plastikkrus på RUCbar. Vi begrænser den dertil, da det 

et sted vi bruger meget, som studerende på RUC. 

Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter og besvare. Vi siger på forhånd mange tak, fordi du tager 

tiden at besvare vores spørgeskema og tak for besvarelserne du giver os.  

Spørgsmål 1: Hvilket køn er du? 

- Kvinde. 

- Mand. 

- Vil ikke svare. 

Spørgsmål 2: Hvor gammel er du? 

- 18-20 år. 

- 21-25 år. 

- 26-30 år. 

- 31-35 år. 

- 36+ år. 

- Vil ikke svare. 

Spørgsmål 3: Drikker du alkohol? 

- Ja. 

- Nej. 
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Spørgsmål 4: Hvis du drikker alkohol, hvor meget drikker du ca. om måneden? 

- 1-3 genstande. 

- 4-9 genstande. 

- 10-14 genstande. 

- 15-19 genstande. 

- 20+ genstande. 

Spørgsmål 5: Har du nogensinde overvejet hvor meget plast de bruger på restauranter/barer 

m.m.? 

- Åbent svar. 

Spørgsmål 6: Bruger du plastik service, som plastik-kopper, sugerør, tallerkner eller lign.? 

- Ja, jeg bruger det dagligt. 

- Ja, men kun når jeg holder fester/er til fester. 

- Nej, hvis jeg kan undgå det, bruger jeg noget andet. 

Spørgsmål 7: Ville du være okay med at den nuværende engangskrus blev erstattet med en 

bedre alternativ? 

- Ja.  

- Nej. 

- Ved ikke. 

Spørgsmål 8: Hvis du er studerende på RUC, hvor tit tager du så til RUCbar på en måned? 

- 1 gang på en måned. 

- 2-3 gange på en måned.  

- 4-5 gange på en måned.  

- 5+ gange på en måned. 

- Jeg tager mindre afsted på RUCbar end 1 gang om måneden. 

- Jeg tager ikke på RUCbar. 

Spørgsmål 9: Hvor mange genstande drikker du gennemsnitligt når du er på RUCbar? 
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- 1 genstand. 

- 2-3 genstande. 

- 4-5 genstande. 

- 5+ genstande. 

- Jeg drikker ikke. 

Spørgsmål 10: Hvad associerer du med RUC? (eksempler: elgen, kamelen, Thirdroom, logo 

m.m) 

- Åbent svar. 

Spørgsmål 11: Hvis der blev tilbudt et alternativ til engangs plastikkruset, hvad kunne du 

tænke dig at have på koppens design? (eks. flammer, dinosaur, farver, mønster m.m) 

- Åbent svar. 

Spørgsmål 12: Hvad synes du om at aflevere kopper tilbage til baren efter brug? 

- Det synes jeg ikke om. 

- Det syntes jeg om. 

- Det påvirker mig ikke. 

Spørgsmål 13: Hvad har du oplevet af problemer med de nuværende engangs plastik-kopper, 

hvis ja, så skriv dem i feltet nedenunder. 

- Åbent svar. 

Link til spørgeskema: https://forms.gle/5PYna8JzAgETsUGZ7  

https://forms.gle/5PYna8JzAgETsUGZ7
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Bilag 3.7: Resultater fra Survey 1 
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Bilag 3.8: Spørgsmål til studerende 2
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Bilag 3.9: Svar fra survey 2 
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Bilag 3.10: Korrespondance med Tivoli 

Hej Kenneth, 

Jeg hedder Casper og jeg arbejder som studiejob på viften.  

Jeg læser på RUCs HUMTEK linje og min gruppe og jeg er igang med at skrive et projekt 

omkring genanvendelige plastik-kopper. 

Formålet med vores projekt er at skifte RUCbar brug af engangs kopper til noget mere grønt 

og genanvendeligt. Gennem mine snart 2 år i Tivoli har jeg set hvor godt jeres 

genanvendelige kopsystem fungerer i haven og ville gerne stille nogle spørgsmål omkring 

det. 

Hvad har været jeres største udfordringer?  

Hvad er jeres holdning til at mindske forbruget af plastik?  

Hvor mange genanvendelige kopper køber i om året?  

Hvor mange bliver brugt om dagen?  

Hvad er grunden til at i bruger genanvendeligt plast istedet for dåser, flasker osv?  

Hvad koster det jer at have systemet? Hvordan fungerer jeres pantsystem?  

Hvor længe holder en kop, før den skal genbruges? Bliver kopperne sendt til genbrug når de 

er i stykker?  

Hvilken type plast er koppen lavet af? Hvilket slags tryk anvendes på kopperne? 

Hvad tænker i at forbedre ved systemet i fremtiden?  

Er der nogle dårlige valg som i har måtte arbejde jer ud af?  

Hvor stor er jeres tilbageleverings rate på jeres pant kopper?  
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Har designet på koppen hjulpet med at få folk til at aflevere eller gemme kopperne i stedet for 

at se dem som engangsskrald? 

Hvor mange procent af kopperne får i ikke tilbage? 

Med venlig Hilsen 

Léa, Julie, Nikolai, Nicklas, Philip og Casper fra Viften. 

Bilag 3.11: Svar fra Tivoli 

1. Største udfordringer, der har været lidt forskelligt, bl.a. have kopper nok, få systemet 

til at fungere optimalt, bl.a. automaterne drift og snyd med kopper (i starten kunne 

man komme alt i og få 5 kr), engangskopper b.la., der havde kopi stregkoder på. Få 

alle til interne og lejere at forstå vi bruger genbrug kopper. 

 

2. vi har testet nye kaffekopper hvor der er 50 % mindre plast i og de kommer i omløb til 

sæson 2020. vi var de første i verden der fik dem.  Der bliver løbende kigget på bedre 

miljøvenlige kopper, der er en kæmpe udvikling inden for dette. 

 

3. Vi køber omkring 200.000 nye kopper for altid at have nok og på lager, der er mange 

i omløb og derfor skal vi have et lager.  

 

4. Antal af kopper der bliver brugt, følger antal af gæster, få gæster ikke så mange og se 

videre mellem 500-12.000 ca. de store koncerter bruger mange. 

 

5. Genbrugsbæger ordningen startede med fredagsrock i ca. 2000, der var 1000 vis af 

engang bægre der lå og flød. En medarbejder havde været i Tyskland og set 

genbrugsbægre systemet og bl.a. derfor kom man frem til denne ordning. Man 

regnede ud man sparede rigtige mange tons affald. 

 

6. Der er 8 medarbejdere i afdelingen næsten alle har berøring med genbrugsbægre på en 

eller anden måde. så løn til dem   diverse materialer til vask mm, jeg kan ikke 

kommentere på beløb. Vi køber kopperne hjem, vi sælger dem til butikkerne, der 
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sælger dem til kunder. De kommer i automaterne og vi tømmer automaterne og vasker 

dem og sælger dem igen til butikker. Det er sådan det foregår. Der er en lille 

difference ved salg i vores favør, det hjælper med driften af afdelingen.   

 

7. Kopperne bliver ca. brugt 6 gange så er de ude af systemet, enten som souvenir, eller 

desværre som skrald. (vi sorterer ca. 50.000 bægre fra skrald på 1 år.  De ødelagte vi 

sortere fra bliver afhentet som plast affald. 

 

8. De fleste kopper er lavet af virgin pp plast.   De nye kaffekopper er lavet af ppc/pph 

Alle kopper er godkendt till fødevare/drikkelse via laboratorie og EU-standarder. 

 

9. Vi er ved at bygge en ny og forbedret udgave af automaterne der modtager bægre, der 

er mere brugervenlig og driftssikker (dem vi har nu, er de originale fra start. Vi 

overvejer at folk skal kunne få penge tilbage på kort, eller en måde hvor de kan få 

rabat på næste køb i haven. 

 

10. Vi har tidligere haft for mange forskellige logoer på kopper og når vi så havde for lidt, 

så fik butikker nogle med logo fra andre. Vi har skæret kraftigt med på dette. Vi har 2 

salgs tivoli motiver(skyline/harlekin), Rasmus klump, Royal (fredags rock) 

 

11. Vi får ca. 80% tilbage. 

 

12. Der er et svind på 20 % det er både affald og souvenirs umiddelbart tænker jeg ca. 

75.000 som souvenirs.  

Bilag 4 Projektgruppen 

Bilag 4.2: Samarbejdet og aftaler med vejleder og gruppen 

Vi har haft et enkelt vejledermøde med vores vejleder, for at hjælpe os i gang med at 

præcisere vores projekt, og derefter modtaget feedback det videre forløb. I gruppen har vi 

været stærkt investeret i at holde gruppemøder og samtaler mht. udarbejdning af projektet. 

Her aftaler vi i god tid gruppemødet, og sikrer os at alle gruppemedlemmerne er indforstået 
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med hvor langt vi er, og hvad der skal tilføjes yderligere. Derudover fastslår vi også i 

slutningen af hvert gruppemøde hvad der skal udarbejdes til næste gang, således at der ikke 

skabes forvirring eller fortabthed når det kommer til en vis deadline.  

En god hændelse mht. gruppearbejdet har været, at vi har haft stærkt fokus på det mentale 

aspekt. Her har vi benyttet os af mange forskellige øvelser til at hjælpe os med at rense, og 

sætte gang i sindet. Herunder har vi til dels benyttet os af brainstorm. V.ha. disse metoder, 

har det hjulpet os en del med at komme i gang med ideer, forbedringer og overvejelser til 

optimering af rapporten.  

Ydermere har det været meget effektivt når det kommer til konstruktiv kritik. I gruppen tager 

vi ikke imod kritik negativt, og tager os god tid til at reflektere over andre ideer eller 

løsninger, hvis der er behov for dette. Tværtimod, er vi meget åbne når det kommer til 

stykket, og efterspørger konstruktivt feedback, når vi har en ide eller løsning i tankerne.  

Udfordrende konflikter har været: 

● Fravær til de fysiske holdmøder. 

○ Der har været få gange hvor alle ikke har været til stede til gruppemøderne, 

eller andre tidspunkter hvor der var behov for at der var flere 

gruppemedlemmer. Dette kan skabe en form for tilbagegang for dem der ikke 

var til stede, sådan så de mister overblik over hvad de andre har lavet i 

projektet, og dermed selv kan være uklare om, hvad der skal laves til næste 

gruppemøde.  

● Mistet fokus på det relevante arbejde. 

○ Vi har været meget optaget af nogle interessante emner, således at vi har 

mistet fokus på andre vigtige opgaver. Ydermere har vi også få gange 

overtænkt visse emner, som reelt set ikke krævede mange overvejelser eller 

megen refleksion.  

● Mangel på kommunikation. 

○ En anden konflikt kunne havde været manglen på kommunikation. Sjældent 

har vi misforstået hinanden, hvilket dels kommer til udtryk når man 

kommunikere over sociale medier. Her er det ikke den samme tone eller 

udtryk der kommer på spil, som hvis det var direkte i person.  
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Bilag 4.3: Projektplan 

- Fase 1: Afsøgning af problemet. 

- Gruppen søger information om sit problemfelt og emne og udarbejder en 

problemformulering.  

- Litteratursøgning, fokus, afgrænsning og præcisering af problemet. 

- Lave hypoteser om problemet, som skal testes.  

- Fase 2: Design. 

- Beskrive hvordan man vil besvare problemformuleringen og andre 

undersøgelsesspørgsmål. Brug gerne pentagon modellen. 

- Diskutere mulige løsninger, for og imod. 

- Fase 3: Undersøgelsen. 

- Fordybelse i undersøgelsen, hvordan, hvorfor og hvorfor ikke? 

- Lave egne data; interviews, spørgeskemaer, hypoteser m.m. 

- Fase 4: Formidling. 

- Skelne mellem projektet og projektrapporten. 

- Have en rød tråd i rapporten. 

- Tjekke om alt er i rette formalia og referencerne er korrekte.  

- Indsætte kilder i rapporten. 

- Korrektur af rapporten.  
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Bilag 4.4: “Hvordan kan vi...?”-metode  
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Bilag 5 Vigtig information 

Bilag 5.2: Masterplanen 

- Studieordning. 

- Hvilke kompetencer skal vi opnå gennem dette projekt? 

- Hvad er vores læremål ved dette projekt, og hvordan kan vi nå vores læremål 

ved dette projekt? 

- Hvilke deadlines skal vi have, og hvorfor? 

- Aflevering. 

- Antal timer vi skal arbejder hver især. 

- Hvornår gruppemøderne skal holdes. 

- Vejledning: 

- Finde ud af hvilken form for vejledning der er brug for og hvornår. 

- Huske at altid søge vejledning, hvis man er på vild fod, eller man er i tvivl om 

noget. 

- Dagsorden. 

- Gruppemøder:  

- Finde på forhånd faste mødetidspunkter gennem projektet, da det kan være 

svært at finde det løbende. 

- Undervisningsaktiviteter: 

- Finde ud af hvornår de forskellige kurser er og gå udenom dem. 

- Andet: 

- Lave nogle fælles aktiviteter, så det ikke alt sammen er arbejde. 

- Kortspil. 

- Walk n’ talk. 
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- Gøre plads til at tage korte pauser. 

Bilag 5.3: Tidsplan 

Vigtige datoer: (Fælles aktiviteter) 

- 23/09-2021 kl 12.00 Aflevering til problemformuleringsseminar. 

- 09/11-2021 kl 12.00 Aflevering til midtvejsevaluering. 

- 20/12-2021 kl 10.00 Projektaflevering. 

- 18/01-2022 kl 08.15 til 28/01-2022 Mundtlig eksamensperiode.  

- 01/02-2022 kl 08.15 til 28/02-2022 Mundtlig eksamensperiode - omprøve. 

Vigtige datoer: (Hold A) 

- 01/09-2021 kl 08.15 Projektledelse. 

- 02/09-2021 kl 08.15 Projektledelse. 

- 03/09-2021 kl 08.15 Projektledelse. 

- 07/09-2021 kl 08.15 Projektledelse. 

- 07/09-2021 kl 23.59 Deadline for projekt tilmelding og registrering af 

eksamensgrupper. 

- 28/09-2021 kl 08.15 Problemformuleringsseminar. 

- 29/09-2021 kl 08.15 Problemformuleringsseminar. 

- 30/09-2021 kl 08.15 Problemformuleringsseminar. 

- 01/10-2021 kl 08.15 Problemformuleringsseminar. 

- 16/11-2021 kl 8.15 Midtvejsevaluering. 

- 17/11-2021 kl 8.15 Midtvejsevaluering. 

- 18/11-2021 kl 8.15 Midtvejsevaluering. 

- 19/11-2021 kl 8.15 Midtvejsevaluering. 

 


